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De MR praat mee over nieuwe tijden

Dit katern is een uitgave van het project Andere Tijden in onderwijs en opvang, in
de serie Praktische Adviezen. Deze derde aflevering is specifiek bestemd voor me-
dezeggenschapsraden in basisscholen, die willen weten wat hun rol kan zijn bij de
invoering van andere schooltijden en op welke manier zij daaraan kunnen bijdragen.

De medezeggenschapsraad heeft een recht van initiatief, dat is vastgelegd in de
wet. Het betekent dat de MR het initiatief mag nemen om een voorstel in te dienen
bij het bevoegd gezag. Dat mag ook een geleding van de MR zijn: de oudergeleding
of de personeelsgeleding. Een (geleding van de) MR kan op deze manier het initiatief 
nemen om te gaan praten over andere schooltijden.

In de praktijk is het echter vaak de schoolleiding die erover begint. Maar ook dan 
komt direct de MR in beeld, want die vervult een belangrijke rol in het proces. Hoe 
verloopt het traject, hoe werkt u als MR samen met de schoolleiding, wat zijn de 
taken en bevoegdheden van de MR? Hoe worden de overige ouders geraadpleegd?
Daarover gaat dit Praktisch Advies. Aan de hand van een aantal concrete vragen,
met even concrete antwoorden, leiden we u door het hele proces. Daarnaast vindt u
onder de kopjes ‘Uit de praktijk’ steeds relevante tips van scholen die al ervaring 
hebben met andere schooltijden en de invoering ervan.

Het project Andere Tijden ondersteunt u bij de invoering van andere schooltijden. 
Niet alleen met dit Praktisch Advies, maar ook met andere producten, zoals een 
argumentenkaart en een dvd. Deze kunt u bestellen of downloaden via de website 
www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl. Bent u geïnteresseerd in andere school-
tijden, neemt u daar dan eens een kijkje. Er is al veel informatie voor u verzameld. 
Andere schooltijden beginnen langzaam maar zeker bekendheid te krijgen. Met in-
gang van het schooljaar 2011/2012 werken al 1.350 basisscholen in Nederland met 
andere schooltijden. De eerste ervaringen liggen er, en die zijn overwegend positief. 
Andere schooltijden brengen rust en regelmaat in de school en in de dagindeling van 
kinderen en hun ouders. Dat zijn belangrijke redenen om aan andere schooltijden te 
gaan denken. Deze publicatie helpt u op weg.

Het project Andere Tijden in onderwijs en opvang is een samenwerkingsverband
van Het Kinderopvangfonds, de Brancheorganisatie Kinderopvang, ouderorganisatie
BOinK, de PO-Raad (brancheorganisatie van het primair onderwijs) en VOS/ABB, de
organisatie van bestuur en management in het openbaar onderwijs.

Terug naar Inhoudsopgave
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Drie modellen voor andere tijden

Nederlandse basisscholen zijn sinds 2006 vrij hun schooltijden 
zelf vast te stellen. Ook het wettelijk voorschrift dat scho-
len niet langer dan 5,5 uur per dag les mogen geven, is op 1 
augustus 2006 vervallen. Een vierdaags schoolrooster is ook 
toegestaan. Wel moeten scholen nog steeds zorgen voor een 
evenwichtige verdeling van activiteiten over de dag. 
De onderwijstijd over acht schooljaren is wettelijk bepaald op 
minimaal 7.520 uur. Dat is gemiddeld 940 uur per jaar.

Binnen deze kaders mogen scholen zelf hun rooster inrichten. Er 
zijn inmiddels in de praktijk verschillende modellen ontwikkeld:

• het vijf-gelijke-dagenmodel
• het bioritme-model
• het 7-tot-7-model

Op de rechterpagina een overzicht van deze modellen voor 
nieuwe schooltijden en hun karakteristieken. Met name het vijf-
gelijke-dagenmodel wordt al op veel scholen toegepast, maar 
ook het 7-tot-7-model is sterk in opkomst. In augustus 2011 
werkt al ruim een kwart van de basisscholen in Nederland met 
nieuwe schooltijden.

Regelgeving
Sinds 2006 mogen scholen hun schooltijden aanpassen. Het 
totaal aantal lesuren dat kinderen in acht jaar tijd aan de basis-
school moeten volgen, is gelijk gebleven: 7.520 uur. Maar de 
verplichte verdeling die er bestond (3.520 lesuren in de eerste 
vier leerjaren en 4.000 lesuren in de laatste vier leerjaren) is in 
2006 losgelaten. Dat betekent dat scholen nu ook een andere 
indeling van de lesuren mogen kiezen. Ze kunnen die uren 
bijvoorbeeld gelijkelijk verdelen over de acht leerjaren: dat is 
940 uur per jaar. Wel moet een school die wil overstappen, er 
op letten dat alle kinderen aan het eind van groep 8 hun 7.520 
lesuren hebben gehad. Ook de kinderen die nu nog in de on-
derbouw een korter rooster hebben gevolgd. Scholen lossen dit 
soms op met een overgangsperiode. 

Nadere informatie hierover staat in Praktisch Advies nr. 2, 
getiteld ‘Oplossingen uit de praktijk’. U vindt het op de website 
www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl.

Karakteristieken:
• vijf identieke schooldagen, van 8 tot 14 uur of van   
 8.30 tot 14.30 uur 
•  geen vrije woensdag- en vrijdagmiddag
•  korte lunchpauze met leerkrachten in de klas (geen   
 aparte overblijfvoorziening)
• naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen
• gaat verder dan het continurooster, dat wel de 
 middagpauze verkort, maar vasthoudt aan begintijd   
 en vrije woensdagmiddagvrijdag
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Het vijf-gelijke-dagenmodel

Karakteristieken:
• het leren volgt het bioritme van de kinderen, het onderwijs   
 maakt gebruik van de momenten van maximale alertheid 
 (10 - 12 uur voor leren en presteren en 14.30 - 16.30 voor   
 repeteren)
• extra lange middagpauze met sport, cultuur en 
 andere activiteiten, verzorgd door de kinderopvang    
 of andere organisaties
• leerkrachten gebruiken de lange middagpauze voor    
 voorbereiding, vergadering, bijscholing
•  voor kinderen van werkende ouders is er na schooltijd opvang
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Het 7-tot 7-model of integraal kindcentrum

Karakteristieken:
• aaneengesloten programma met afwisseling in blokken met   
 onderwijs, opvang, sport en ontspanning
• het gehele jaar open, geen collectieve schoolvakanties
• één loket voor ouders en kinderen
• geïndividualiseerd onderwijs
•  eenduidig pedagogisch beleid
• één team van medewerkers vanuit verschillende disciplines
•  concentratie van voorzieningen in één gebouwvrijdag
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1. Wie kan het initiatief nemen voor andere schooltijden en wat is de procedure?
1. W

ie kan het initiatief nem
en voor andere schooltijden en w

at is de procedure?

Het initiatief voor de invoering van andere schooltijden komt in 
de regel van de schoolleiding, maar ook ouders of de medezeg-
genschapsraad kunnen een voorstel daartoe indienen. De Wet 
medezeggenschap op scholen (WMS), art. 6.2 geeft nadrukkelijk 
het recht van initiatief aan medezeggenschapsraden.

Wie het initiatief ook neemt, het plan wordt daarna besproken 
door alle geledingen binnen de school. Het is verstandig om zo-
wel ouders en personeel van de school als de kinderopvangorga-
nisatie bij de discussie te betrekken. De raadpleging van ouders 
is wettelijk verplicht. Deze verplichting kan op verschillende 
manieren worden ingevuld (zie vraag 7, op pagina 22).

Ten slotte komt de schoolleiding tot een voorgenomen besluit 
over verandering van schooltijden. Dit dient voorgelegd te wor-
den aan de medezeggenschapsraad, omdat deze instemmings-
recht heeft.  Zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding 
heeft instemmingsbevoegdheid. 

Voor het personeel gaat het om wijziging van arbeids- en rust-
tijden, waarmee ingestemd moet worden. Het personeel gaat 
overigens niet méér werken en krijgt niet minder pauzes, maar 
de tijden waarop het werk en de pauzes beginnen en eindigen, 
veranderen. 

Als de MR instemt met het voorgenomen besluit om over te 
gaan op andere schooltijden, is deze uitspraak bindend en gaat 
het plan door, tenzij het schoolbestuur het om andere redenen 
terugtrekt of uitstelt. 

Mocht de MR niet met het voorgenomen besluit instemmen, 
dan zijn er diverse mogelijkheden:

• de schoolleiding neemt het voorstel terug en de schooltijden  
 worden (voorlopig) niet gewijzigd
• de schoolleiding gaat het voorstel aanpassen en legt het in  
 aangepaste vorm opnieuw ter instemming voor aan de MR
• de schoolleiding spant een procedure aan bij de geschillen- 
 commissie WMS. Uiteraard is het de inzet van de school-
 leiding om het zover niet te laten komen en een besluit te  
 nemen waarin iedereen zich kan vinden.

Uit de praktijk

‘Elke situatie is anders’

‘Ik geloof erin dat de effectiviteit van de school verbetert met 
nieuwe schooltijden. Leerkrachten kunnen beter werken, hebben 
meer tijd voor de voorbereiding van hun lessen, en kinderen 
zijn meer geconcentreerd’, zegt Rob Barendse, directeur van de 
Dominicusschool in Rotterdam, die in 2009 is overgestapt op 
andere schooltijden. Hij heeft daartoe indertijd persoonlijk het 
initiatief genomen.

‘Toch wil ik niet zeggen dat andere tijden een tovermiddel is 
voor alle scholen. Elke situatie is anders. Bij ons bleef bij-
voorbeeld al 90 procent van de kinderen over. Dat maakte het 
makkelijker om over te stappen op een vijf-gelijke-dagenmodel. 
Ik zeg niet dat iedereen het moet doen, maar ik zeg wel: denk in 
mogelijkheden en zie niet teveel beren op de weg. Heb vertrou-
wen in je eigen organisatie. Het sleutelwoord is durf.’

‘Het gaat uiteindelijk om een goed en eigentijds dagarrange-
ment voor kinderen. En dat bereik je alleen door een goede 
samenwerking tussen alle partijen’. 

Dat zegt Manja Hopmans, projectcoördinator bij de SWK-groep, 
een koepel van kinderopvangorganisaties. Eén daarvan is IJs-
selkids, de kinderopvang die partner is van openbare basisschool 
West in Capelle aan den IJssel. Een grote basisschool met bijna 
1.000 leerlingen, die in augustus 2009 overstapte op andere 
schooltijden.

Hopmans ziet andere schooltijden als een onderdeel van een 
beter dagarrangement. ‘Wij krijgen geregeld signalen van ouders 
dat ze opbotsen tegen een dagindeling op scholen die niet past 
bij hun eigen dagindeling. Als ondernemers in de kinderopvang 
nemen wij die signalen serieus, want wij willen graag tevreden 
klanten. Tegen scholen en medezeggenschapsraden zou ik dat 
ook willen zeggen: luister naar de vragen en opmerkingen van 
ouders’.

Basisschool West deed dat. De school kreeg duidelijke signa-
len van ouders dat ze toe waren aan nieuwe tijden, waarna de 
directie het initiatief nam om een nieuw schooltijdenmodel 
voor te stellen. Uit een schriftelijke enquête onder alle ouders 
bleek dat de meerderheid voorstander was van nieuwe tijden. 

‘We hebben het daarna met alle partijen opgepakt: MR, ouders, 
directie en opvang. Gezamenlijk hebben we gezocht naar de 
ideale dagindeling voor kinderen’. 

De kinderopvangorganisatie stemde haar aanbod af op de 
nieuwe schooltijden. ‘Wij werken altijd mee aan dit soort pro-
cessen, want we zorgen graag voor oplossingen op maat voor 
onze klanten’, zegt Hopmans. ‘Scholen hebben tegenwoordig 
verschillende schooltijdenmodellen, en wij doen daar een aan-
sluitend aanbod op’. 

‘Samen bekijken wat het ideale dagarrangement is’

Terug naar Inhoudsopgave
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2. Wat zijn de officiële bevoegdheden van de medezeggenschapsraad?
2. W

at zijn de officiële bevoegdheden van de m
edezeggenschapsraad?

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) geeft de ouderge-
leding van de medezeggenschapsraad het recht van instemming 
bij verandering van de onderwijstijd. 

Ook de personeelsgeleding heeft instemmingsbevoegdheid bij 
de invoering van andere tijden, omdat het gaat om een wijzi-
ging van de arbeids- en rusttijdenregeling van het personeel. 
Arbeidsrechtelijk moeten de zaken goed geregeld worden. Er 
wordt overigens niet getornd aan cao-bepalingen en de norm-
jaartaak blijft voor het personeel hetzelfde. Het zullen vooral de 
pauzetijden zijn die veranderen en waarover het personeel zich 
uitspreekt. N.B. Spreek af wat onder pauze wordt verstaan.

De bevoegdheden van de MR staan beschreven in de artikelen 
11, 12 en 13 van de WMS. Zie ook www.wetten.nl.

Artikel 11 Advies vooraf
De medezeggenschapsraad wordt vooraf in de gelegenheid 
gesteld om advies uit te brengen over elk door het bevoegd 
gezag te nemen besluit met betrekking tot de volgende aange-
legenheden:
c.  beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de  
 werkzaamheden van de school of van een belangrijk onder 
 deel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid  
 ter zake;
d.  het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een  
 duurzame samenwerking met een andere instelling, dan wel  
 vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;
f.  vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de  
 organisatie van de school;
p.  vaststelling of wijziging van de wijze waarop de voorziening,  
 bedoeld in artikel 45, tweede lid, van de Wet op het primair  
 onderwijs, wordt georganiseerd. 1  

Artikel 12 Instemmingsbevoegdheid personeelsdeel MR
Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van 
het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door het 
personeel is gekozen, voor elk besluit met betrekking tot de 
volgende aangelegenheden: 
f.  vaststelling of wijziging van een arbeids- en rusttijdenrege- 
 ling van het personeel; 

Artikel 13 Instemmingsbevoegdheid oudergeleding MR
Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van 
het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de ou-
ders of de leerlingen is gekozen, voor elk besluit met betrekking 
tot de volgende aangelegenheden:

f.  de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse  
 opvang;
h.  vaststelling van de onderwijstijd; 

Deze instemmingsbevoegdheid van de oudergeleding van de 
MR geldt bij een school als bedoeld in de WPO en de WEC, met 
uitzondering van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs.

Zonder instemming van de oudergeleding van de MR dient 
de schoolleiding het plan terug te nemen of aan te passen en 
opnieuw voor te leggen.

Artikel 15 Tenuitvoerlegging bepaalde besluiten
Een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld 
in de artikelen 11, onderdeel p, en 13, onderdeel h, wordt niet 
genomen dan na raadpleging van de ouders.

1 2. Het bevoegd gezag van een basisschool draagt op daarvoor met ouders afgesproken dagen, zorg voor de organisatie van kinderopvang in de  
 zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, voor leerlingen, op doordeweekse niet-schooldagen, niet zijnde algemeen 
 erkende feestdagen en op schooldagen gedurende de voor- en naschoolse periode, tussen 07:30 uur en 18:30 uur, indien een of meer ouders  
 hierom verzoeken. De kosten die uit de opvang als bedoeld in de eerste volzin voortvloeien, komen voor rekening van de ouders.

Terug naar Inhoudsopgave
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3. Wat is de rol van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad? Uit de praktijk
3. W

at ids de rol van de Gem
eenschappelijke M

edezeggenschapsraad?

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft 
inspraak over onderwerpen die alle bij een bestuur aangesloten 
scholen aangaan. Andere schooltijden worden echter per school 
besproken en beslist. 

Het kan wel zo zijn dat een schoolbestuur aan de GMR een be-
leidsvoornemen voorlegt om te onderzoeken of andere school-
tijden voor de aangesloten scholen mogelijk zijn. Daarover kan 
de GMR een uitspraak doen. De werkelijke invoering van andere 
tijden is echter een zaak van de MR van elke afzonderlijke 
school. Per school moet er een ouderraadpleging plaatsvinden 
en de MR van elke school heeft apart instemmingsrecht. 

Tegelijk overstappen

In het Zuid-Hollandse stadje Schoonhoven hebben de vijf 
basisscholen van drie verschillende schoolbesturen de handen 
ineen geslagen om met elkaar te onderzoeken of de tijd rijp is 
voor nieuwe schooltijden. Het initiatief kwam van de directies. 
Het idee is dat alle scholen tegelijk overstappen naar een ander 
schooltijdenmodel.
Op deze manier gaan de scholen elkaar niet beconcurreren met 
een aanbod van afwijkende schooltijden. Wel kunnen de voor-
delen van andere schooltijden hierdoor maximaal worden benut. 
Want als inderdaad alle scholen in één gemeente tegelijk 
overstappen naar andere tijden, kunnen ook de muziekschool, 

het zwembad en het verenigingsleven daarop inhaken door hun 
les- en trainingstijden meer te verspreiden over de week. 

De Schoonhovense scholen (twee openbare, twee protestants-
christelijke en een katholieke) zijn inmiddels begonnen met 
het informeren van hun eigen achterban. Er is een ‘denktank’ 
opgericht van leerkrachten, ouders en directeuren, die de in-
tentie hebben uitgesproken om in het schooljaar 2012/2013 op 
alle basisscholen een vijf-gelijke-dagenmodel in te voeren. Uit 
een eerdere enquête op enkele scholen is gebleken dat ouders 
‘behoefte hebben aan duidelijkheid en meer regelmaat’. 

Terug naar Inhoudsopgave
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4. Hoe gaat u te werk als u andere schooltijden wilt?  

Uit de praktijk

4. H
oe gaat u te w

erk als u andere schooltijden w
ilt?

Of nu de schoolleiding of de medezeggenschapsraad het initi-
atief neemt, in beide gevallen is het verstandig om een werk-
groep te formeren waarin naast ouders ook de andere betrok-
kenen deelnemen: vertegenwoordigers van directie, leerkrachten 
en kinderopvang. Het is van belang dat deze werkgroep goed 
communiceert met álle ouders én leerkrachten. Het gaat immers 
om een ingrijpende wijziging die tot in de gezinnen gevolgen 
heeft, maar ook van de leerkrachten een grote omslag vraagt. 
Daarom kan dit niet van de ene op de andere dag. U zult draag-
vlak moeten creëren. Een belangrijke factor daarbij is commu-
nicatie.

Een compleet traject omvat de volgende stappen:

1. Informatiebijeenkomst(en) over voor- en nadelen van 
nieuwe schooltijden
Beleg één of meer informatiebijeenkomsten en nodig daarvoor 
de ouders uit van de huidige leerlingen, maar ook de ouders 
van al ingeschreven nieuwe leerlingen én de leerkrachten van 
de school. Voor leerkrachten betekent de invoering van nieuwe 
schooltijden een verandering van werkwijze en tijdsindeling. 
Dat kan wennen zijn, maar het kan ook meevallen. (Voor meer 
informatie over het programma van deze avond: zie vraag 6).

Geef in de uitnodiging al aan wat de aanleiding is om aan nieu-
we schooltijden te denken en waarom u dit wilt onderzoeken. 
Het gaat dan bijvoorbeeld over meer rust en regelmaat in de 
schooldag, wat leidt tot meer concentratie en betere prestaties 
van de leerlingen. Maar het gaat ook over praktische problemen 
met het organiseren van tussenschoolse opvang op school, of 
ruimtegebrek bij de naschoolse opvang omdat iedereen zijn 
kind op dezelfde dagen aanmeldt. (zie pagina 20, redenen voor 
andere schooltijden).
Geef in de bijeenkomst duidelijk aan wat de verschillen zijn 
tussen nieuwe en traditionele schooltijden. Bijvoorbeeld: bij een 
vijf-gelijke-dagenmodel vervalt de vrije woensdagmiddag, maar 
daar staat tegenover dat de kinderen elke dag eerder uit zijn. De 
tussenschoolse opvang wordt overbodig, maar kinderen gaan 
eerder op de dag naar de naschoolse opvang. Het moet duide-
lijk zijn of dit een kostenverschil tot gevolg heeft en hoe groot 
dat zal zijn. Bespreek dit dus van tevoren met de betreffende 
kinderopvangorganisatie. 

Organiseer een discussie. Daarbij kunt u bijvoorbeeld gebruik-
maken van de Argumentenkaart Schooltijden van het Project 
Andere Tijden in onderwijs en opvang, die te bestellen is via 
www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl.

Stuur in elk geval na de bijeenkomst een verslag ervan naar álle 
ouders, ook degenen die niet zijn geweest. 

2. Gelegenheid geven voor reacties en vragen
Uiteraard worden op de informatiebijeenkomst vragen beant-
woord. Maar het is goed om daarnaast een speciaal e-mailadres 
open te stellen waar ouders nog nadere vragen kunnen stellen 
en reacties kunnen achterlaten. Geef aan dat anonieme vragen 
en reacties niet welkom zijn, omdat de werkgroep in voorko-
mende gevallen persoonlijk contact wil opnemen met een vra-
gensteller. Zorg ervoor dat iemand de binnengekomen e-mails 
leest en erop reageert.

3. Ouderraadpleging of enquête
De Wet medezeggenschap op scholen stelt een ouderraadple-
ging verplicht bij het invoeren van andere schooltijden. 

Dit betekent dat u een voorstel om over te stappen op andere 
schooltijden, voorlegt aan álle ouders. Dat kan op allerlei ma-
nieren: van een enquête tot een digitaal loket. Hoe u de ouder-
raadpleging  kunt opzetten, leest u bij vraag 7 op pagina 22. 

4. Informatie over uitkomsten van de ouderraadpleging. 
Na de ouderraadpleging moeten de uitkomsten worden gecom-
municeerd met alle ouders. Geef daarbij aan wat de school doet 
met deze resultaten.
In de praktijk blijkt dat de jonge ouders van toekomstige leerlin-
gen in het algemeen nog meer zien in nieuwe schooltijden dan 
de ouders die al gewend zijn aan de traditionele schooltijden 
en daar hun werktijden al op hebben afgestemd. Als het nieuwe 
model pas anderhalf of twee jaar later ingaat, hebben de ouders 
van de leerlingen in groep 7 en 8 er al niet meer mee te maken. 
Houd daar rekening mee bij de uitkomsten van de raadpleging.

Geef aan dat regelmatig geëvalueerd zal worden hoe het 
nieuwe systeem bevalt. Zonodig kunnen dan nog bijstellingen 
worden gedaan. 

5. Informatie over de invoering
In de praktijk blijkt het het handigst om nieuwe schooltijden 
in te voeren aan het begin van een nieuw schooljaar. Laat dit 
duidelijk en tijdig weten aan alle ouders. Zorg voor zowel schrif-
telijke als mondelinge informatie. Hang eventueel affiches op in 
de school. 

Neem eventuele negatieve reacties en klachten serieus. Het kan 
nodig zijn om tijdelijk extra opvang aan te bieden als ouders 
geen kans zien om op tijd hun werktijden aan te passen, of 
die geen gebruik (willen) maken van de kinderopvang. (Zie ook 
vraag 9, pagina 26).

6. Informatie aan de plaatselijke pers
Zodra het besluit is gevallen om over te gaan op andere school-
tijden, is het goed hierover te communiceren in de plaatselijke 

pers. U kunt een persbericht laten uitgaan aan de redacties, 
waarin staat per wanneer de nieuwe schooltijden ingaan en 
welk model is gekozen. Zo bereikt u jonge ouders die nog geen 
schoolkeuze hebben gemaakt en wellicht zijn geïnteresseerd in 
uw school. 

Communiceer ook na de invoering regelmatig over de voortgang 
en de resultaten van de andere tijden. Voer na een jaar een 
evaluatie of tevredenheidsonderzoek uit onder kinderen, ouders 
en leerkrachten.  

‘Laat ouders zien wat er kan met schooltijden’

‘Goede communicatie met alle ouders is heel belangrijk. Ze 
moeten weten waar het écht over gaat. Laat ze zien wat er al-
lemaal kan met schooltijden’. Dat is de tip van Gerton Hermers, 
een vader die in het dorpje Malden het initiatief heeft genomen 
voor nieuwe schooltijden op de basisschool van zijn dochter.

Hermers zat al in een werkgroepje van de school dat werkte aan 
verbetering van de tussenschoolse opvang. Zijn eigen dochter 
Sarah (7) blijft altijd over. ‘Omdat wij het onrustig vinden als zij 
steeds heen en weer moet voor een snelle hap. De school heeft 
een kinderopvangorganisatie ingeschakeld om het overblijven 
te regelen, maar die organisatie heeft het moeilijk om goed per-
soneel te vinden voor dat uurtje. Persoonlijk denk ik dat andere 
schooltijden de beste oplossing zijn voor dit soort problemen’.

Op initiatief van Hermers is de werkgroep na het oplossen van 
de tso-problemen gaan nadenken over nieuwe tijden. In die 
werkgroep zaten behalve ouders ook teamleden, directie en 

MR-leden. Maar lang niet alle partijen toonden belangstelling 
voor het onderwerp. ‘Uiteindelijk bleven de directeur en ik over’, 
herinnert Hermers zich. ‘En de directeur was ook niet erg en-
thousiast. Er is nog wel een enquête gehouden, maar de uitslag 
was negatief. Daarmee hield het wel op’. 

Achteraf zegt Hermers dat het wellicht anders was gelopen als 
er meer met de ouders was gecommuniceerd. ‘We hebben geen 
informatieavond gehad en ook geen schooltijdenmodellen laten 
zien. De ouders en leerkrachten wisten dus niet goed wat het 
plan inhield. Dat zou ik een volgende keer anders doen. Eerst 
moet je veel verhelderen en veel vragen beantwoorden. Ook 
moet de invoering niet te snel komen, want ouders hebben echt 
tijd nodig om hieraan te wennen. 

Maar het allerbelangrijkste is dat je de directie mee hebt. Als de 
directie het niet ziet zitten, is het trekken aan een dood paard’.

Terug naar Inhoudsopgave
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5. Hoe houdt u rekening met álle ouders, ook de toekomstige ouders?

Uit de praktijk

Uit de praktijk
5. H

oe houdt u rekening m
et álle ouders, ook de toekom

stige ouders?

Billboards

Een jaar voor de start van de Sterrenschool Apeldoorn, een 
school met een 7-tot-7-model, is een grote voorlichtingscam-
pagne gehouden. Er stonden zelfs grote billboards bij de in- en 
uitvalswegen van de stad om jonge ouders te attenderen op de 
voorlichtingsavonden van de nieuw te starten school. Daarnaast 
stonden er advertenties in de plaatselijke huis-aan-huisbladen. 

Dat werkte. Op drie voorlichtingsavonden kwamen in totaal 110 
nieuwe ouders, die nog geen band hadden met de bestaande 
school, die zou worden omgevormd tot Sterrenschool. Zij toon-
den veel belangstelling voor het nieuwe concept. Nog tijdens de 
informatiebijeenkomsten kon de school, die op dat moment nog 
maar 64 leerlingen had, meteen 21 nieuwe leerlingen inschrij-
ven. 

Daarnaast waren er ook nog drie informatieavonden voor de 
ouders van de bestaande openbare school. Na de uitvoerige 
voorlichting reageerden al deze ouders positief. 

‘Neem royaal de tijd voor de voorbereiding’

‘Neem royaal de tijd voor de voorbereiding en de voorlichting 
aan ouders en leerkrachten’. Dat is de belangrijkste tip van Hans 
van der Most, manager onderwijs van de Sterrenschool Apel-
doorn. 

Hij heeft na een gedegen voorbereiding een bestaande, traditio-
nele school omgevormd tot een school met een 7-tot-7-model. 
Met succes. Het aantal leerlingen steeg meteen en is na het 
eerste jaar bijna verdubbeld. Sterrenschool Apeldoorn haakt in 
2011 aan bij het experiment met flexibele vakanties.

Vanuit zijn praktijkervaring adviseert Van der Most iedereen die 
met schooltijden aan de slag wil, daar zeker twee jaar de tijd 
voor te nemen. 
‘Wie een 7-tot-7-model wil, kan het beste beginnen met het 
zoeken naar een partner in de kinderopvang’, zegt hij. ‘Daarna is 
het van belang gezamenlijk een visie op onderwijs en opvang te 
ontwikkelen. Dat is de basis voor het verdere proces’. 

Van der Most heeft indertijd de gezamenlijke visie vertaald 
naar de praktijk. Ruim een jaar vóór de invoering van de nieuwe 
schooltijden heeft hij het plan voorgelegd aan de leerkrachten 
van de bestaande openbare Comeniusschool. ‘Enkele leerkrach-
ten, die het echt niet zagen zitten, konden van plaats ruilen met 
mensen van andere scholen – binnen ons bestuur -  die er juist 
wél veel in zagen. Zo hebben we een team van enthousiaste 
leerkrachten kunnen formeren.’

De volgende stap was een grote voorlichtingscampagne. Voor de 
ouders van de 64 leerlingen van de Comeniusschool werden drie 
informatieavonden georganiseerd. Daarnaast werden nog eens 
drie informatieavonden gehouden voor ouders van buiten de 
school, die via billboards en huis-aan-huisbladen werden geat-
tendeerd op de bijeenkomsten. 

‘Op dat moment presenteerden we alleen nog een plan op pa-
pier. Maar dat hadden we wel goed 
uitgewerkt. Ook hadden we toen al 
een website met veel informatie en 
een folder om mee te geven. Dat is 
nodig, want mensen kunnen hier 
niet over beslissen als ze niet pre-
cies weten wat het inhoudt’, aldus 
Van der Most.

‘Het moet bijvoorbeeld heel helder 
zijn dat een 7-tot-7-model niet 

betekent dat de kinderen er van 7 tot 19 uur zijn. De school is 
51 weken per jaar open van 7 tot 19 uur, zodat de ene ouder 
zijn kind al vroeg kan brengen en weer vroeg ophalen, terwijl 
de ander het kind liever wat later brengt en later ophaalt. In de 
school is altijd opvang als het kind er buiten de lestijden is. Ook 
vakanties kunnen in overleg worden opgenomen, zowel door de 
leerlingen als door de leraren. En dat bij een prima onderwijsop-
brengst.’

Na de informatieavonden heeft Van der Most nog vele gesprek-
ken gevoerd met individuele ouders, die toch nog vol vragen 
zaten. ‘Dat waren zowel ouders van de bestaande school als 
nieuwe ouders. Het moet voor hen echt geen vaag plan zijn, je 
moet alles concreet kunnen uitleggen.’ 

Een echte enquête heeft Van der Most niet gehouden. ‘Natuur-
lijk hebben we de oudergeleding van de MR geraadpleegd, dat 
is verplicht. Die ouders stonden er achter. De andere ouders 
hebben we gehoord op de informatieavond en in individuele 
gesprekken. De signalen waren zodanig positief dat we van start 
konden’. 

Geen enkele ouder van de Comeniusschool is vertrokken bij de 
invoering van de nieuwe tijden. Er kwamen wel meteen 21 nieu-
we leerlingen bij, zodat de Sterrenschool Apeldoorn in augustus 
2010 met 85 leerlingen van start kon. Gaandeweg het school-
jaar kwamen er steeds nieuwe leerlingen bij, ook uit andere 
wijken en zelfs uit omliggende dorpen. In mei telde de school al 
106 leerlingen, en de agenda van Van der Most stond al weer 
vol. De belangstelling voor de sterrenschool groeit alleen maar.

De tips van Hans van der Most op een rijtje:

• trek twee jaar uit voor een proces naar andere tijden
• zoek een kinderopvangorganisatie als partner
• ontwikkel een gezamenlijke visie op onderwijs en opvang
• vertaal de visie naar de praktijk
• zoek er de juiste – enthousiaste - mensen, zowel in 
 onderwijs als opvang
• neem ruim de tijd om de ouders voor te lichten 
• bouw een website met informatie (maak daarbij gebruik  
 van materiaal van  bijvoorbeeld www.desterrenschool.nl of 
 www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl)
• maak het plan kenbaar in wijk en/of stad
• organiseer informatieavonden
• houd samen met de directie na de informatieavonden  
 ruimte vrij in de agenda om individuele ouders te woord te  
 staan.

‘Ouders 
kunnen hier 
niet over 
beslissen als ze 
niet exact weten 
wat het inhoudt’

Voor een informatieavond over nieuwe schooltijden nodigt u natuurlijk de ouders van de huidige leerlingen uit, én de ouders van 
reeds ingeschreven kinderen. 

Daarnaast is het goed om andere jonge ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar, die in uw wijk of plaats wonen, te informeren;  ook 
die ouders die nog geen schoolkeuze hebben gemaakt. Hoe bereikt u die? Deze ouders persoonlijk of schriftelijk benaderen is een 
mogelijkheid, maar wordt niet altijd gewenst in verband met onderlinge schoolafspraken. Wat wel goed kan, is de aankondiging van 
uw informatieavond in een lokaal huis-aan-huisblad laten zetten. Plaats een advertentie en/of stuur de redactie een persbericht, 
waarin u aangeeft dat jonge ouders die belangstelling hebben, welkom zijn. Ook een goede mogelijkheid is een enquête onder de 
gebruikers van kinderdagverblijven in de omgeving. Hier zitten immers potentiële nieuwe leerlingen en u kunt de wensen van hun 
ouders peilen.

Terug naar Inhoudsopgave
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6. Hoe organiseert u een informatie-avond over andere schooltijden?
6. H

oe organiseert u een inform
atie-avond over andere schooltijden?

Een informatieavond over andere schooltijden wordt georgani-
seerd door de schoolleiding of de werkgroep die hiermee bezig is 
en die minimaal bestaat uit leden van de MR (oudergeleding én 
personeelsgeleding) en directie. Om het programma goed in te 
richten kunt u veel tips en materiaal vinden op de website 
www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl.

Geef op de informatieavond in elk geval een toelichting op de 
aanleiding en motieven waarom u wilt overstappen naar andere 
tijden. (zie ook de redenen hiernaast). Laat zien wat uw doelstel-
ling is. Geef uitleg over verschillende schooltijdenmodellen én 
het door u gewenste schooltijdenmodel. Laat zien wat de ver-
schillen zijn met de traditionele schooltijden. Bij het vijf-gelijke-
dagenmodel is het verdwijnen van de vrije woensdagmiddag 
altijd een belangrijk punt. Daar staat echter tegenover dat de 
kinderen elke dag eerder uit zijn. Een andere duidelijke veran-
dering is dat de tussenschoolse opvang overbodig wordt omdat 
alle kinderen op school blijven eten. Wel gaan de kinderen dan 
eerder op de dag naar de naschoolse opvang. 

U kunt de dvd ‘Ouders over schooltijden’ vertonen. Deze is te 
bestellen op de website van het project Andere Tijden in onder-
wijs en opvang en is heel geschikt voor een informatieavond. De 
film volgt twee gezinnen: één met kinderen op een traditionele 
school en één met kinderen op een school die het vijf-gelijke-
dagenmodel heeft ingevoerd. Ze vertellen over hun ervaringen. 
Ook andere ouders geven reacties en ook andere modellen 
komen kort aan de orde.

Aansluitend op de film kunt u een discussie starten. Daarvoor 
kunt u  de Argumentenkaart Schooltijden gebruiken, die is ont-
wikkeld door het project Andere Tijden in onderwijs en opvang, 
en die eveneens is te bestellen. Hiermee kunnen de aanwezigen 
uitgebreid stil staan bij voors en tegens van andere schooltijden 
Laat hen in groepjes discussiëren over verschillende argumenten. 

Zorg ervoor dat u alle voorkomende vragen kunt beantwoorden, 
ook die over de kosten. Zoek dus uit of de opvangkosten voor 
ouders hoger worden, als hun kind eerder naar de naschoolse 
opvang gaat. Dit hoeft niet duurder te zijn, omdat de kosten van 
de tussenschoolse opvang verdwijnen. Neem hierover van tevo-
ren contact op met de betreffende kinderopvangorganisatie. Het 

beste is de opvangorganisatie bij het gehele proces te betrekken.
Stuur na de bijeenkomst een verslag ervan naar alle ouders, ook 
degenen die niet zijn geweest. 
Er is ook een kleurrijk magazine beschikbaar dat specifiek 
gericht is op leerkrachten, maar ook voor ouders interessant kan 
zijn. 
Ook dit magazine ‘Tijd voor nieuwe schooltijden?’ is te bestellen 
op www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl. Dit magazine kunt 
u op de informatieavond ter inzage leggen of uitdelen.

Redenen voor andere schooltijden
Waarom zou een school willen overstappen op andere tijden? 
Kort gezegd gaat het erom meer rust en regelmaat te brengen in 
de dagindeling van kinderen, ouders en leerkrachten. 

Argumenten die voor andere schooltijden pleiten:
• De wereld is veranderd
In vergelijking met 100 jaar geleden, is er veel veranderd in 
Nederland. Toen was er nog een agrarische samenleving, waarin 
kinderen ’s ochtends moesten helpen met melken en tussen de 
middag thuis warm eten kregen. De lange zomervakantie was 
ook nodig omdat kinderen in die periode moesten helpen met 
het hooien. Inmiddels is de wereld veranderd. De meeste gezin-
nen eten ’s middags niet meer warm. Veel moeders zijn buitens-
huis gaan werken. Ouders maken op hun werkdagen steeds meer 
gebruik van professionele kinderopvang. Wel plannen zij hun 
werk bij voorkeur zó, dat ze op de vrije woensdagmiddag zelf 
hun kinderen kunnen opvangen. Dit veroorzaakt een oneven-
redige druk op de kinderopvang op de maandag, dinsdag en 
donderdag, met wachtlijsten tot gevolg.

• Pedagogisch voordeel
Vanuit pedagogisch oogpunt is het beter als een kind niet steeds 
hoeft om te schakelen. In de huidige tijd zijn er dagen dat een 
kind eerst naar de voorschoolse opvang gaat, dan naar school, 
vervolgens naar de overblijf, weer naar school en daarna naar 
de naschoolse opvang. Dat zijn soms ook allemaal verschillende 
locaties met verschillende gezichten. Daarbij komt dat het veel 
scholen nauwelijks nog lukt om vaste overblijfmedewerkers te 
vinden. Traditioneel deden moeders dat, maar die werken nu 
buitenshuis. Het leidt tot veel onrust in de schooldag van een 
kind.

• Rust in het programma
Een school die een continurooster aanbiedt, brengt al veel rust 
in het programma. Voor de tussenschoolse opvang hoeft niets 
meer geregeld te worden en álle kinderen eten ’s middags op 
school – zonder uitzondering. 
Nog rustiger wordt de dagindeling met een vijf-gelijke-dagen-
model. Door de kortere pauzes raken kinderen minder uit het 
leerritme, ze worden minder afgeleid. Daarbij is de spannings-
boog van jonge kinderen wel een apart aandachtspunt. 

•  Minder druk op kinderopvang
De druk op de kinderopvang kan gelijkelijk verdeeld worden, 
zodat de wachtlijsten die er nu zijn op maandag, dinsdag en 
donderdag verdwijnen. Ouders hebben meer vrijheid om te 
kiezen op welke dag ze gaan werken. 
Een 7-tot-7-school maakt het nog gemakkelijker voor de 
ouders, want daar is continu opvang aanwezig, en hoeven geen 
aparte afspraken met de kinderopvang gemaakt te worden. 

•  Effectieve leertijd 
De ervaring leert dat een rustiger schooldag, ingericht volgens 
een van de nieuwe modellen effectiever is. Dat komt omdat 
kinderen meer geconcentreerd werken. Door de kortere mid-
dagpauze blijven kinderen in het schoolritme. De leerstof kan 
gelijkelijk over de schooldagen verdeeld worden. Vaak gaan de 
leerresultaten omhoog.

•  Doorlopende leerlijn
De kinderopvang kan een beter inhoudelijk programma bieden 
omdat de kinderen er langer zijn, al vanaf 14 uur in plaats van 
15.30 uur bij de traditionele tijden. Door een intensieve commu-
nicatie tussen school en kinderopvang kan de opvang aansluiten 
bij de thema’s die op school worden behandeld en zodoende 
bijdragen aan verdieping en verwerking. Zo kan een doorlopende 
leerlijn ontstaan. Met name in 7-tot-7-scholen werken peda-
gogisch medewerkers van de opvang vaak ook als onderwijsas-
sistenten, in combinatiefuncties. Dit is een garantie voor een 
gelijke pedagogische aanpak.

•  Rust voor de leerkrachten
In de praktijk blijken andere schooltijden ook vaak voor leer-
krachten meer rust in hun werkdagen te brengen. Ze zijn eerder 

klaar met hun klas en hebben daardoor meer tijd voor hun niet-
lesgebonden taken. Er hoeft minder werk mee naar huis. Daar 
komt bij dat de kinderen meer geconcentreerd werken. Doordat 
de lunchpauze korter is en door professionals wordt begeleid, 
zijn er minder incidenten op het schoolplein die aan het begin 
van de middag opgelost moeten worden. Bijna alle leerkrachten 
herkennen dit.

•  Sport en muziek
Als meer scholen in een gemeente of een hele wijk andere tijden 
invoeren, kunnen de sportverenigingen en muziekscholen ook 
hun trainings- en lestijden aanpassen. Deze activiteiten kunnen 
meer over de week verdeeld worden, het hoeft niet meer al-
lemaal op woensdagmiddag of na vieren. Zwemles kan soms via 
de kinderopvang geregeld worden. Wel ligt aanpassing van de 
vrije woensdagmiddag bij veel ouders gevoelig.

•  Onderscheiden
Voor een school kunnen andere tijden een manier zijn om zich 
te onderscheiden en te profileren. Andere schooltijden trekken 
vaak andere ouders en kunnen krimpende scholen daardoor van 
de ondergang redden.

Terug naar Inhoudsopgave
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7. Hoe zet u een ouderraadpleging op? Uit de praktijk
7, H

oe zet u een ouderraadpleging op?

Een school die andere tijden wil invoeren, is wettelijk verplicht 
hierover een ouderraadpleging te houden (WMS, art. 15.3).
In de regelgeving is niet vastgelegd hoe zo’n raadpleging eruit 
moet zien en evenmin dat de uitkomsten van deze ouderraad-
pleging bindend zijn. Hoe hiermee wordt omgegaan, is aan de 
school zelf.  Doel is in elk geval te ontdekken wat de ouders van 
de leerlingen vinden van een plan om over te gaan op andere 
schooltijden. 

Er zijn verschillende mogelijkheden:
• een goed onderbouwde enquête als peiling van wensen en  
 meningen
•  een referendum over het uiteindelijke voorstel
• het openstellen van een digitaal loket 

De enquête: wensen in beeld
Sommige scholen kiezen voor een enquête aan het begin van 
het traject om te peilen hoe de ouders over andere tijden den-
ken. Met zo’n enquête moet u duidelijke informatie meesturen. 
Het is ook goed om dan verschillende modellen te laten zien 
en aan te geven dat eventuele aanpassingen daarop ook weer 
mogelijk zijn. Laat ouders bijvoorbeeld ook aankruisen welke be-
gintijd en welke eindtijd hen het beste lijkt. Zo’n enquête is veel 
werk, maar geeft wel een beeld van de wensen van ouders. Let 
er op dat ook de ouders van de al ingeschreven kleuters mee-
doen. Hun antwoorden geven een goed beeld voor de toekomst. 
Ook is het verstandig de wensen van toekomstige inschrijvers in 
beeld te brengen. Dit kan door de ouders van het kinderdagver-
blijf of de peuterspeelzaal in de wijk te benaderen.

Het referendum
Een ander moment voor zo’n ouderraadpleging kan zijn ná alle 
informatierondes, als er al een vastomlijnd plan ligt. In dat geval 
kunt u de raadpleging beperken tot een simpel referendum met 
maar één vraag: 
Bent u voor of tegen het plan om in een bepaald schooljaar te 
beginnen met nieuwe schooltijden volgens een bepaald model?

Als u de vraag zo formuleert, hoeft u de ouders van leerlin-
gen in groep 8 niet meer te benaderen. Immers, als de nieuwe 
schooltijden pas in een volgend schooljaar ingaan, krijgen zij er 
niet meer mee te maken. Ouders van al ingeschreven kinderen, 

jonger dan vier jaar, krijgen er wel mee te maken. Zij moeten 
dus wél benaderd worden.

Stuur de vraag met toelichting schriftelijk en/ of per e-mail naar 
de ouders. E-mail heeft de voorkeur, omdat hierdoor vaak een 
hogere respons binnenkomt. De school beschikt waarschijnlijk 
over alle e-mailadressen. Toch is het goed om de informatie ook 
schriftelijk naar de ouders te sturen, zodat niemand het kan 
missen. 

Digitaal loket
Een derde mogelijkheid is om helemaal geen enquête of on-
derzoek te doen, maar te volstaan met het openstellen van een 
soort digitaal loket: een e-mailadres waar iedereen met zijn 
vragen en/of opmerkingen terecht kan. In dat geval moeten alle 
ouders wel goed zijn geïnformeerd via voorlichtingsavonden 
en voorlichtingsmateriaal. Via dit e-mailadres kunt u reacties 
verzamelen en peilen en vragen beantwoorden. Het is goed om 
aan te geven dat anonieme reacties niet beantwoord kunnen 
worden. Als u weet wie de afzender is, kunt u eventueel met 
persoonlijk met iemand in gesprek gaan naar aanleiding van zijn 
e-mailreactie.

‘Ouders raadplegen kan op veel manieren’

De Dominicusschool in Rotterdam-Noord is in augustus 2009 
overgestapt van traditionele op nieuwe schooltijden. Hier nam 
directeur Rob Barendse zelf het initiatief en hij stond dus voor 
de taak om zowel leerkrachten als ouders te overtuigen van nut 
en noodzaak van nieuwe schooltijden. 

Barendse benadrukt dat de ouderraadpleging niet een complete 
enquête of referendum hoeft te zijn. ‘In de wet staat dat de 
school ouders moet raadplegen als de schooltijden gewijzigd 
worden, en dat kan op veel manieren’. 
De Dominicusschool koos voor een digitale aanpak en stelde 
een e-mailadres open waar ouders hun vragen konden stellen. 
‘Niet anoniem, want als ik uit een e-mail proefde dat sommige 
ouders er écht problemen mee hadden, wilde ik ze persoonlijk 
kunnen benaderen. Dat heb ik afgesproken met de MR. Er waren 
bijvoorbeeld ouders die voorzagen dat het moeilijk zou worden 
om hun werktijden te veranderen. Met hen ben ik in gesprek 
gegaan en ik heb ze hulp aangeboden. Deze ouders konden het 
eerste halfjaar nog gebruikmaken van opvang binnen de school 
tot de oude eindtijden. Deze kinderen gingen dan niet naar 
de naschoolse opvang, maar bleven echt in de school onder 
toezicht. 
Na de invoering in augustus 2009 vingen we op deze manier 20 
kinderen op. Maar in oktober waren dat er nog maar 4. 
De ouders vonden toch heel snel andere oplossingen’.

Barendse had in een eerder stadium een folder uitgegeven voor 
de ouders. ‘Achteraf moet ik zeggen dat die folder er wat te 
gelikt uitzag. Dat gaf de indruk dat alles al in kannen en kruiken 
was en dat leverde wel wat negatieve reacties op. Gelukkig 
heb ik de kou uit de lucht kunnen halen, maar ik denk wel dat 
een gewone brief waarin je het plan toelicht, beter zal uitpak-
ken. Het is toch iets heel nieuws waar je de ouders ineens mee 
confronteert.’

Daarna waren er nog twee informatieavonden op de Dominicus-
school. ‘Daar kwamen best emotionele reacties, maar gelukkig 
ook positieve. En ons hele team was vanaf het begin voorstan-
der.’ 

In antwoord op alle reacties heeft de school wel een conces-
sie gedaan aan het schooltijdenmodel. Barendse en het team 
wilden het liefst een vijf-gelijke-dagenmodel, maar de ouders 
bleken erg gehecht te zijn aan de vrije woensdagmiddag. ‘Het 
geluid van de ouders moet natuurlijk wel gehoord worden. We 
hebben goed geluisterd en er iets mee gedaan’. Daarom gaat de 
Dominicusschool nu op woensdag een half uurtje eerder uit, om 
half twee. Alle andere dagen is er les van kwart over acht tot 14 
uur.

Een voorbeeld van de toelichting over het vijf-gelijke-
dagenmodel:

• Elke dag dezelfde schooltijden, zodat er meer rust en  
 regelmaat komt in het dagritme van kinderen.
• Een betere verdeling van de leerstof over vijf dagen
• Een vroegere start van de schooldag, zodat de voor - 
 schoolse opvang kan vervallen.
• Een korte lunchpauze op school voor alle kinderen onder  
 begeleiding van de leerkracht
• Een betere vrijetijdsverdeling na schooltijd (elke dag  
 gelijk) waardoor kinderen thuis of op de naschoolse  
 opvang meer tijd hebben voor sport, creativiteit, muziek  
 en andere activiteiten of het spelen met vriendjes.
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8. Hoe interpreteert u de uitkomsten van een ouderraadpleging? Uit de praktijk
8. H

oe interpreteert u de uitkom
sten van een ouderraadpleging?

De uitkomst van een goede ouderraadpleging is meer dan een 
optelsom van de antwoorden. Het is immers vooral belangrijk te 
weten wat de ouders van de jongste en de toekomstige leerlin-
gen willen. Het gaat uiteindelijk om de toekomst van de school. 
De ouders van de leerlingen in de hoogste groepen krijgen er 
misschien niet eens meer mee te maken, omdat de nieuwe 
tijden meestal aan het begin van een nieuw schooljaar worden 
ingevoerd. Daarom is het interessant om de antwoorden uit te 
splitsen per groep. Vermeld ook hoe hoog de respons is geweest.
Op basis van de antwoorden is het wellicht nodig om het plan 
iets bij te stellen. Wellicht moet de hele omslag wat later 
ingaan dan aanvankelijk gedacht. Het is in elk geval goed om 
de invoering van nieuwe tijden minimaal een jaar van tevoren 
aan te kondigen. Misschien is een overgangsregeling nodig (zie 
vraag 9 op pagina 26) of kan er eerst een pilot worden gedaan 
in de lagere groepen. 

Enquête met keuzemogelijkheden

Op de Da Costaschool in Hilversum heeft de medezeggen-
schapsraad het initiatief genomen voor andere schooltijden. 
Deze MR is begonnen met een omvangrijke enquête onder alle 
ouders. Hen werd onder meer een keuze voorgelegd uit verschil-
lende mogelijke schooltijden. Eén van de vragen was:

Mijn voorkeur gaat uit naar (a.u.b. aankruisen wat van toepas-
sing is, max. één keuze):
• Nieuwe dagindeling met vijf-gelijke-schooldagen, 
 start om 08.00 uur
• Nieuwe dagindeling met vijf-gelijke-schooldagen, 
 start om 08.15 uur
• Nieuwe dagindeling met vijf-gelijke-schooldagen, 
 start om 08.30 uur
• Huidige dagindeling van mijn school

Op grond van de antwoorden op onder meer deze vraag heeft de 
school uiteindelijk besloten tot een vijf-gelijke-dagenmodel met 
als schooltijden 8.30 tot 14.15 uur. ‘De meeste ouders wilden 
niet zo vroeg beginnen’, verklaart Diana Douwes, die het proces 
van begin tot eind van nabij meemaakte.

‘Geen star plan’
Douwes was namens de oudergeleding van de MR lid van een 
werkgroep die aan de slag ging met de invoering van andere 
schooltijden. ‘We hebben expres veel van dit soort vragen in de 
enquête gedaan, om ouders te laten zien dat er geen star plan 
lag, maar dat er nog van alles mogelijk was’, legt ze uit. ‘Daarbij 
hebben we steeds gecommuniceerd dat ons doel was meer rust 
en regelmaat in de schooldag te krijgen. Vijf gelijke dagen met 
korte pauzes hebben veel voordelen: kinderen blijven in hun 
werkritme en de leerstof kan gelijkmatiger verdeeld worden over 
de week.’

De werkgroep legde van tevoren vast dat ze met het plan door 
zou gaan als minimaal 60 procent van de ouders voor was. Dat 
bleek het geval: bij de eerste enquête was 64% van de ouders 
positief en 90% van de leerkrachten. Toen is de werkgroep het 
ook daadwerkelijk in gang gaan zetten.

Er kwamen informatieavonden waarop werd gediscussieerd over 
de voor- en nadelen. ‘We merkten wel dat ouders vooral willen 
dat het schoolritme prettig is voor hun kind. Dat was steeds het 
uitgangspunt en daarover waren alle partijen het in elk geval 
eens’. 

Petities
Er is nog een tijdje gesteggeld over de vrije woensdagmiddag, 
vertelt Douwes. ‘De tegenstanders hadden vooral moeite met 
het verlies van die woensdagmiddag. En ze lieten zich ook veel 
duidelijker horen dan de voorstanders, ze waren behoorlijk fel 
en kwamen zelfs met petities. Maar wij konden met de uitslag 
van de enquête in de hand aantonen dat ze een minderheid 
vormden: immers 38 procent was maar tegen nieuwe tijden. 
Daarbij wisten we dat de ouders van de nieuwe – al ingeschre-
ven – leerlingen voor 100 procent voor nieuwe tijden waren. Er 
komen duidelijk steeds meer tweeverdieners. Daarom hebben we 
geen concessies gedaan aan het vijf-gelijke-dagen-model’. 

Terug naar Inhoudsopgave
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9. Hoe pakt u de daadwerkelijke invoering aan? Uit de praktijk
9. H

oe pakt u de daadw
erkelijke invoering aan?

Het uiteindelijke besluit om andere tijden in te voeren wordt 
genomen door het schoolbestuur, op voorspraak van de directie 
van de school en met instemming van de medezeggenschaps-
raad. Ook de kinderopvangorganisatie is hier nadrukkelijk bij 
betrokken, omdat deze meestal ook de openingstijden moet 
aanpassen. U wilt uiteindelijk dat de opvang aansluit op de 
schooldag, en de schooldag is in de nieuwe schooltijdenmodel-
len vaak eerder afgelopen.

Gezamenlijk bepaalt u hoe de nieuwe schooltijden er exact 
gaan uitzien (begin- en eindtijd, aantal lesuren, dagindeling). 
Daarbij moet de school uiteraard blijven voldoen aan de wet-
telijke voorschriften, zoals de wettelijke minimale onderwijstijd 
van 7.520 uur in acht jaar tijd. Dat kan verdeeld worden in 
gelijke delen van minimaal 940 lesuren per leerjaar. Ook moet 
het schoolbestuur voldoen aan arbeidsrechtelijke eisen voor het 
personeel (werktijdfactoren, werk- en rusttijden). Zie hiervoor 
Praktisch Advies nr. 2: ‘Oplossingen uit de praktijk’. Deze uitgave 
staat op: www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl.

Als aan alle regels is voldaan, is het raadzaam om de nieuwe 
tijden te laten ingaan aan het begin van een nieuw schooljaar. 
Maak dit tijdig bekend via schriftelijke kanalen, uw website en 
wellicht met affiches in de school. Het mag niemand ontgaan 
dat er een grote verandering aan komt. 

Overgangsregeling
Om het voor (sommige) ouders makkelijker te maken, kunt u 
aan een overgangsregeling denken. Een mogelijkheid om de 
overgang te versoepelen is bijvoorbeeld om tijdelijke opvang 
aan te bieden tot de oude eindtijd. Deze opvang is dan wel bin-
nen de school, maar niet bij de naschoolse opvang. De service 
is bedoeld voor ouders die geen kans hebben gezien om hun 
werktijden bijtijds af te stemmen op de nieuwe schooltijden of 
ouders die geen gebruik maken van de formele kinderopvang. De 
praktijk leert dat de bewuste ouders binnen een half jaar geen 
gebruik meer maken van deze optie. Het is dus voldoende om 
dit voor een half jaar aan te bieden.

Keuzepakketten
Bij de invoering van een 7-tot-7-model wordt ouders soms 
een aantal keuzepakketten aangeboden. Ouders kunnen dan 
bijvoorbeeld kiezen uit een pakket basisonderwijs volgens het 
vijf-gelijke-dagenmodel, of een uitgebreid pakket van onder-
wijs én opvang. Dat is het geval bij de School in Zandvoort. De 
Sterrenschool Apeldoorn biedt ouders keuze uit verschillende 
arrangementen met vier of vijf dagen onderwijs en opvang en 
ruimte voor het zelf  invullen van vakanties. Zie hiervoor 
www.sterrenschoolapeldoorn.nl (kijk onder dienstenpakket).

Alle scholen tegelijk?
In sommige gemeenten werken de verschillende schoolbesturen 
aan een gezamenlijke overgang naar nieuwe tijden door alle 
scholen tegelijk. Dit heeft als voordeel dat ook het plaatselijke 
verenigingsleven zich ook kan aanpassen, zodat de sport-, 
muziek- en zwemlessen meer verdeeld kunnen worden over de 
week. Het hoeft niet meer allemaal op woensdagmiddag of 
’s middags na vieren. 

Coulant zijn

‘Aanvankelijk lag hier in Hilversum het plan om met álle basis-
scholen van alle denominaties tegelijk over te stappen op 
nieuwe tijden’, vertelt Diana Douwes, MR-lid van de Da Costa-
school. ‘Dat leek een goed idee omdat uiteindelijk alle scholen 
te maken hebben met steeds meer tweeverdieners én het overal 
lastiger wordt om de overblijf goed te regelen. Maar vooral 
omdat we meer rust en regelmaat willen voor de kinderen van 
die tweeverdieners. Daarvoor is de Stuurgroep Kindagenda 
opgericht’. Als alle scholen zouden overstappen, kunnen ook de 
sportverenigingen hun trainingstijden aanpassen. Dan zouden 
ook sporttrainingen, zwem- en muzieklessen evenwichtiger over 
de week verdeeld kunnen worden.

Ondanks de mooie intenties is het in Hilversum niet gelukt om 
in de hele stad nieuwe schooltijden in te voeren. Er zijn slechts 
enkele scholen daadwerkelijk overgestapt, waarvan de Da 
Costaschool er een is. ‘Daar kunnen de sportverenigingen nog 
niet zoveel mee. En wij hebben afgesproken dat onze school 
zeker het eerste jaar coulant zal zijn voor kinderen die op 
woensdagmiddag al vroeg naar hun balletles of iets dergelijks 
moeten’, aldus Douwes. Ze vult aan dat de zwemlessen al wel 
iets eenvoudiger zijn geworden voor de ouders. ‘De kinderop-
vang regelt de zwemles nu al heel vaak. Met busjes worden de 
kinderen naar het zwembad gebracht. Soms kunnen de ouders 
daar hun kind ophalen. Dat kan omdat de opvang nu meer 
kinderen heeft en bovendien meer uren: zij kunnen die tijd beter 
besteden dan dat enkele uurtje wat ze vroeger hadden’.

De kinderopvang in Hilversum heeft zich in meer opzichten 
aangepast aan de Da Costaschool. Omdat er na de invoering van 
de nieuwe schooltijden (8.30 tot 14.15 uur) veel meer kinde-
ren vanuit deze school al om kwart over twee naar de opvang 
kwamen, is er een nieuw gebouw gerealiseerd vlakbij de school. 
‘Tachtig procent van de kinderen in de opvang komt van onze 
school, daarom heeft de opvang hierin geïnvesteerd. Ze kunnen 
gebruik maken van ons schoolplein en onze gymzaal. Daar heb-
ben we goed overleg over.’

Terug naar Inhoudsopgave
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10. Wanneer evalueert u de invoering van nieuwe tijden? Uit de praktijk
10. W

anneer evalueert u de invoering van nieuw
e tijden?

Een evaluatie van de nieuwe tijden na een half jaar is aan te 
raden. Die evaluatie kan de initiatiefgroep uitvoeren in samen-
werking met team en directie. Er kan een vragenlijst naar ouders 
gestuurd of gemaild worden. Stel open vragen, zodat ouders 
echt hun verhaal kwijt kunnen.  Ook het peilen van de tevreden-
heid van de kinderen en van de leerkrachten kan veel materiaal 
opleveren om eventueel aanpassingen te doen. Uiteindelijk gaat 
het om een model dat past bij de school.

U kunt ouders, leerkrachten en kinderen vanaf het begin vragen 
om hun reacties en vragen naar een bepaald e-mailadres te 
sturen. U kunt dan aan de hoeveelheid reacties aflezen of er 
problemen zijn en of die toe- of afnemen. 

Mocht er tussentijds al een probleem aan het licht komen, 
aarzel dan niet om het direct aan te pakken. Met tussentijdse 
aanpassingen kunt u voorkomen dat het een groot probleem 
wordt dat weerstand oplevert.

Pleinwacht aangepast

Op de Dominicusschool in Rotterdam, die in 2009 nieuwe 
schooltijden invoerde, merkte merkte directeur Rob Barendse al 
snel dat de leerkrachten er moeite mee hadden om tussen de 
middag pleinwacht te lopen. 

‘Het werd voor hen wel een heel lange dag zonder pauze’, 
vertelt Barendse. ‘Om twaalf uur eten ze met de kinderen in de 
klas, daarna spelen de kinderen 20 minuten buiten en daar is 
toezicht bij nodig. Dat deden de leerkrachten bij toerbeurt, maar 
ze gaven aan dat ze behoefte hadden aan een korte pauze. Dat 
heb ik meteen opgepakt. We hebben besloten dat het toezicht 
tussen de middag voortaan werd gedaan door het personeel 
dat geen eigen klas heeft. Dus de conciërge, de administratieve 
kracht, de ib’er en de directie zelf. Ik loop daar nu ook bij toer-
beurt en dat is leuk, zo ben ik ook eens direct met de kinderen 
bezig. Ondertussen hebben de leerkrachten dan toch een korte 
pauze. Iedereen is blij met deze oplossing.’ 

Barendse raadt andere scholen aan continu goed te monitoren 
of alles goed verloopt en niet te aarzelen om tussentijds wijzi-
gingen aan te brengen als dat nodig mocht zijn. 

‘Betere leeropbrengsten’ 

De Da Costaschool in Hilversum heeft na het eerste jaar met 
andere schooltijden een evaluatie uitgevoerd, waaruit blijkt dat 
steeds meer ouders positief zijn over het nieuwe rooster. Er is 
geen enkel kind vertrokken en bij intakegesprekken hoort de 
directie dat jonge ouders dit schooltijdenmodel op prijs stellen.

Leerkrachten en leerlingen geven aan dat de schooldagen rus-
tiger zijn geworden door de korte lunchpauze en het gelijkma-
tige ritme. Douwes: ‘Kinderen zijn ’s middags minder uit hun 
doen als de pauze kort is en ze niet naar huis gaan. Daardoor 
is er meer effectieve leertijd. En we zien zelfs een significante 
stijging van de leeropbrengsten in alle groepen sinds we het 
vijf-gelijke-dagenmodel heben ingevoerd.’

‘Kinderen meer geconcentreerd’

Ook op de Dominicusschool in Rotterdam, waar in augustus 
2009 nieuwe schooltijden zijn ingevoerd, zijn sindsdien al eva-
luaties en tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. ‘Driekwart van 
de ouders geeft inmiddels aan de nieuwe schooltijden prettig te 
vinden’, zegt Barendse. ‘Je houdt altijd een percentage ouders 
die de woensdagmiddag mist, maar de meesten zijn tevreden. 
Vooral de jonge ouders zijn er blij mee, dat merk ik wel in 
de intake-gesprekken. Daardoor zal de tevredenheid over de 
nieuwe tijden alleen maar verder stijgen.’

‘Nieuwe partner gezocht’ 

De Dominicusschool heeft een jaar na de invoering van an-
dere tijden de samenwerking met de kinderopvangorganisatie 
opgezegd en een andere partner gezocht. Reden: directeur Rob 
Barendse was niet tevreden met de aanpak van de opvang en 
trok zijn conclusies. 

‘Ik had de ouders beloofd dat de kwaliteit van de opvang zou 
verbeteren met nieuwe schooltijden, doordat de opvang een 
beter inhoudelijk programma kon aanbieden omdat de kinderen 
er langer zijn. Maar dat gebeurde niet. Ik wilde mijn toezeggin-
gen wel waarmaken en dan was dit de consequentie. Ik heb een 
nieuwe partner gezocht. Sinds 1 januari 2011 werken we met 
een andere opvangorganisatie, die hier in het gebouw onderdak 
heeft, en nu loopt de samenwerking prima.’

Terug naar Inhoudsopgave
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Meepraten over andere schooltijden
Deze derde uitgave in de serie Praktische Adviezen van het Project 

Andere Tijden in onderwijs en opvang is bestemd voor medezeg-

genschapsraden in basisscholen, die willen weten wat hun rol kan 

zijn bij de invoering van andere schooltijden. Aan de hand van tien 

concrete vragen en praktische antwoorden wordt de MR door het 

proces geleid. Daarnaast zijn veel voorbeelden en ervaringen uit 

de praktijk opgenomen. Dat maakt dit Praktische Advies, getiteld 

‘Meepraten over andere schooltijden’, tot een direct bruikbare gids.

In de serie Praktische Adviezen zijn eerder verschenen:

• Andere Tijden in de brede school

• Andere Tijden: oplossingen uit de praktijk

De Praktische Adviezen kunt u bestellen op de website 

www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl. Daar vindt u ook 

aanvullend materiaal zoals de Argumentenkaart Andere Tijden, een 

dvd voor ouders en het magazine ‘Tijd voor andere schooltijden’. 

Andere Tijden in onderwijs en opvang
Een samenwerking van VOS/ABB, Brancheorganisatie Kinderopvang,

PO-Raad, Het Kinderopvangfonds en BOinK
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