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Als afsluiter voor 2011 nog een WOK 

nieuwsbrief met een opsomming van een 

aantal uitgebrachte rapporten, de 

lancering van een gezonde campagne, 

aandacht voor de WOK bustour en zoals 

altijd een best practice. Fijne feestdagen! 

    

    

    

WOK Bustour 2011WOK Bustour 2011WOK Bustour 2011WOK Bustour 2011 

In 2011 organiseert de WOK twee 

bustours, deze zullen gaan langs enkele 

best practices die de afgelopen jaren bij 

de WOK de revue zijn gepasseerd en in de 

nieuwsbrieven aan bod zijn gekomen. Bij 

deze unieke tour geven de organisaties 

geïnteresseerden de gelegenheid om ‘live’ 

te komen aanschouwen hoe het er bij hen 

aan toe gaat. De volgende twee tours 

staan op het programma: 

 

Donderdag 10 februari ‘de Randstad Donderdag 10 februari ‘de Randstad Donderdag 10 februari ‘de Randstad Donderdag 10 februari ‘de Randstad 

route’route’route’route’ 

1.    bso 2vliegers en de eerste westlandse 

Montessorischool, Monster 

2.    de Albert Plesmanschool, Rotterdam 

3.    bso De Wereldplek, Rijswijk 

 

Dinsdag 22 maart ‘de Groningen route’Dinsdag 22 maart ‘de Groningen route’Dinsdag 22 maart ‘de Groningen route’Dinsdag 22 maart ‘de Groningen route’ 

4.    bso de Schildersbuurt, Groningen 

5.    SKSG en de vensterschool, Groningen 

 

Voor een uitgebreide omschrijving van de 

te bezoeken locaties en het inschrijf-

formulier zie: http://bit.ly/eqvUgq  

Deelname voor WOK-leden is kosteloos, 

voor overige geïnteresseerden zijn de 

kosten €50,-. Er is een beperkt aantal 

plekken, dus schrijf u snel in!    

    

CamCamCamCampagne ‘3+2= een fit idee’pagne ‘3+2= een fit idee’pagne ‘3+2= een fit idee’pagne ‘3+2= een fit idee’        

De KVLO (Koninklijke Vereniging van 

leraren Lichamelijke Opvoeding) wil, met 

steun van landelijke organisaties zoals 

NOC*NSF, NISB, Olympisch Vuur en NIGZ, 

In de Werkgroep Onderwijs Kinderopvang participeren de werkgevers- en werknemersorganisaties vanuit 
het onderwijs en de kinderopvang en de ouderorganisaties. De werkgroep wil bijdragen aan een 

realistische en verantwoorde uitvoering van het beleid met betrekking tot voor- en naschoolse opvang en 
de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang versterken. De Nieuwsbrief WOK verschijnt minimaal 

4x per jaar. 

 



en tal van sportieve bekende 

Nederlanders, met de campagne ‘3+2 = 

een fit idee!’ bereiken dat elke leerling 

tussen 4 en 18 jaar drie uur per week 

gymles krijgt (van een vakleerkracht) en 

daarnaast twee uur een naschools sport-

aanbod.   

 

 

Deze campagne is volgens de KVLO hard 

nodig. Uit de nieuwste cijfers van TNO 

(november 2010) blijkt dat slechts 29 % 

van de leerlingen tussen 4-11 jaar de 

Nationale Norm Gezond Bewegen van één 

uur per dag haalt. De school is dé plek om 

bewegen te stimuleren: daar bereik je alle 

kinderen en je kunt structureel meer 

beweging aanbieden. Op scholen zijn 

gekwalificeerde docenten, die leerlingen 

de juiste begeleiding en stimulans kunnen 

geven, zowel de goede en fitte als de 

minder getalenteerde/gemotiveerde 

leerling. En leraren ‘bewegen en sport’ (de 

nieuwe term voor gymleraren) kunnen na 

schooltijd via de Brede School in een 

combinatiefunctie, ook de spin in het web 

van bewegen zijn door een coördinerende 

rol in een ‘beweegteam'.  

Er is een maatschappelijke trend waarbij 

het belang van meer bewegen steeds meer 

aandacht krijgt. Uit allerlei hoeken wordt 

nut en noodzaak van een actieve leefstijl 

benadrukt, uitgaande van de beweegnorm 

van een uur per dag voor kinderen 

/jongeren.  

Bewegen is niet alleen goed voor 

gezondheid en een middel in de strijd 

tegen overgewicht, maar is ook goed voor 

de sociale en cognitieve ontwikkeling op 

andere vlakken. Dit blijkt uit diverse 

wetenschappelijke onderzoeken . Hieruit 

blijkt ook dat meer bewegen niet ten koste 

gaat van leerprestaties, maar deze eerder 

bevordert. Op jonge leeftijd leren 

regelmatig te bewegen, vergroot de kans 

dat kinderen later ook blijven bewegen. 

Dus is het belangrijk om bewegen van 

kinderen te stimuleren. De KVLO ziet het 

als haar belangrijkste doel voor de 

komende jaren om met deze campagne 

het aantal beweegmomenten in en om de 

school te laten stijgen. 

Voor meer informatie over deze campagne 

en het tekenen van de petitie zie (vanaf 13 

december): www.3plus2.nl     

    

Onderzoek BerenschotOnderzoek BerenschotOnderzoek BerenschotOnderzoek Berenschot    

Berenschot heeft een onderzoek naar de 

bestuurlijk juridische vormgeving van 

samenwerking tussen primair onderwijs, 

kinderopvang en peuterspeelzalen 

uitgebracht. In het rapport komen  

verscheidene samenwerkingsmodellen en 

knelpunten aan de orde. 

Het rapport is te vinden op: 

http://bit.ly/eYoJ0M   
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Drie pubDrie pubDrie pubDrie publicaties OCWlicaties OCWlicaties OCWlicaties OCW    

Onlangs zijn er drie verschillende 

publicaties verschenen die gemaakt zijn in 

opdracht van OCW. Deze publicaties 

hebben te maken met brede scholen en de 

doorontwikkeling van een brede school 

naar een integraal kindcentrum.       

 

 

Allereerst het boek‘Opweg naar het ‘Opweg naar het ‘Opweg naar het ‘Opweg naar het 

integraal kindcentrum, een verkenning’integraal kindcentrum, een verkenning’integraal kindcentrum, een verkenning’integraal kindcentrum, een verkenning’  

van de klankbordgroep integraal 

kindcentrum, begeleid door Frank 

Studulski vanuit Sardes. De 

klankbordgroep bestaat uit 

vooruitstrevende schoolbesturen en 

kinderopvangorganisaties, die onderwijs 

en kinderopvang nauwer met elkaar willen 

laten samenwerken, zo mogelijk in één 

organisatie. Het boek is een verkenning 

van het concept integraal kindcentrum en 

benoemt de randvoorwaarden die nodig 

zijn om een integraal kindcentrum te 

ontwikkelen. Het boek is te downloaden 

via: http://bit.ly/hdvexF.  

Het tweede boek''''De route naar een De route naar een De route naar een De route naar een 

Integraal Kindcentrum'Integraal Kindcentrum'Integraal Kindcentrum'Integraal Kindcentrum'  gaat over het 

implementeren van een integraal 

kindcentrum. Het is dus bedoeld voor de 

situatie dat er al initiatiefnemers zijn met 

een uitgewerkte visie op de vormgeving 

van het kindcentrum. Hierbij gaat het 

onder meer over vragen naar strategie, 

dienstenaanbod, beoogde locatie, 

pedagogisch-didactische visie, inrichting 

van de huisvesting, openingstijden, 

dagindeling en de relatie met de buurt. 

Het boek is het resultaat van denkwerk 

van experts op het terrein van 

kinderopvang en onderwijs. Naast het 

boek is een Informatiefilm gemaakt, die de 

vijf stappen op hoofdlijnen in beeld 

brengt. Daarnaast is er een online 

forum beschikbaar, voor organisaties die 

met een implementatietraject bezig zijn of 

bezig willen zijn. Boek, film en forum zijn 

te vinden via 

www.argumentenfabriek.nl/ikc. (NB. Als u 

op de website rechts onder het plaatje van 

het boek aanklikt kunt u het boek inzien)  

 

 

Het derde boek‘Variatie in schooltijden’Variatie in schooltijden’Variatie in schooltijden’Variatie in schooltijden’  is 

een internationale literatuurstudie, 

uitgevoerd door ITS in opdracht van het 

ministerie van OCW. De afgelopen tijd is 

regelmatig de behoefte van scholen 

kenbaar gemaakt om meer inzicht te 

krijgen in de effecten van verschillende 

schooltijden op de dag en door het jaar 

heen op onder andere leerlingen, ouders, 

leerkrachten en pedagogisch 

medewerkers. Uit de literatuurstudie blijkt 

dat er beperkt onderzoek voorhanden is 

en dat dat zich vooral concentreert op de 

taal- en rekenprestaties en niet op de 

niet-cognitieve opbrengsten. Er is wel 

relatief veel onderzoek verricht naar de 
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effecten van naschoolse programma’s, 

zeker binnen de Verenigde Staten (VS). 

Dergelijke programma’s laten meestal 

kleine positieve effecten zien. De mate van 

succes is echter afhankelijk van een aantal 

belangrijke factoren (inhoudelijke link met 

regulier onderwijs en kwaliteit van 

begeleiding). Het boek is te downloaden 

via: http://bit.ly/exKbmR.  

Factsheet tijdsknelpunten SCPFactsheet tijdsknelpunten SCPFactsheet tijdsknelpunten SCPFactsheet tijdsknelpunten SCP    

In 2010 heeft het Sociaal en Cultureel 

Planbureau in opdracht van de Directie 

Emancipatie van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap twee 

rapporten uitgebracht over de tijdsorde in 

Nederland. Een van deze twee 

rapporten:’Tijd op Orde? Een analyse van 

de tijdsorde vanuit het perspectief van de 

burger’ gaat in op de tijdsdruk die mensen 

ervaren en wat zij zien als echte 

knelpunten, hierbij werd ook ingegaan op 

opvang en onderwijs. Van de meest 

belangrijke bevindingen uit dit rapport 

heeft het SCP een factsheet uitgebracht.    

 

 

30% van de ouders vindt dat de tijden van 

de buitenschoolse opvang (heel) goed 

aansluiten, 46% van de ouders weet niet of 

dit zo is of geeft toe zich er nog nooit in 

verdiept te hebben.  

62% van de ouders met een klassiek 

schooltijdenrooster vindt het huidige 

rooster prima, 19% van deze ouders heeft 

behoefte aan een continurooster en 8% 

aan een brede school. Van de ouders met 

een ander schooltijdenrooster heeft 7% 

juist behoefte aan een klassiek rooster. 

Volgens het onderzoek zoeken ouders 

oplossingen voor een betere balans tussen 

werk en privé niet of nauwelijks bij 

ruimere kinderopvang- en schooltijden.  

 

Voor de volledige factsheet kijk op: 

http://bit.ly/bItw8C   

    

Best practice: Brede School ‘De Best practice: Brede School ‘De Best practice: Brede School ‘De Best practice: Brede School ‘De 

SalamanderSalamanderSalamanderSalamander’ te Arnhem’ te Arnhem’ te Arnhem’ te Arnhem        

Petra Willemsen is unitmanager bij Skar, 

ze is verantwoordelijk voor 188 

kindplaatsen in de bso. Ze is integraal 

verantwoordelijk voor o.a. personeel, 

plaatsing en financiën. 

In de Arnhemse buurt Schuytgraaf staan 

6000 woningen en 3 brede scholen. Een 

daarvan is de Salamander; bso de 

toverburcht (100 kindplaatsen), kdv de 

wigwam, psz de schatkist, basisschool de 

arabesk (400 leerlingen) en basisschool de 

schatgraaf (400 leerlingen). 40/50% van 

de kinderen maakt gebruik van de bso.  

Drie jaar na de nieuwbouw bleek dat het 

pand door hele snelle enorme groei te 

klein was; beide scholen waren gestart 

met 35 leerlingen en de bso met 20 

kindplaatsen. Door ruimtegebrek (ondanks 

de noodruimte op het plein) moest men 

gaan samenwerken. Er kwam overlap, 

maar toch wilde iedereen vast houden aan 
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‘zichzelf’, men focust in eerste instantie 

meer op onmogelijkheden dan op 

mogelijkheden. Het zoeken naar een 

gedeelde visie, met behoud van eigen visie 

kost veel tijd en energie.  

Er worden nu ruimtes gedeeld; kinderen 

van 4-6 worden na schooltijd opgevangen 

in een kleuterlokaal. Door verwachtingen 

naar elkaar uit te spreken ontdekt men 

wat er mogelijk is op het gebied van 

delen. Er is in het lokaal een basis-

inventaris die door onderwijs en bso 

gebruikt wordt, daarnaast hebben beide 

clubs een eigen kast die dicht kan. Tijden 

zijn los gelaten, docenten worden niet 

meer om 14.45 het lokaal uitgejaagd, men 

kan rustig blijven zitten werken en 

afronden. De medewerkers bso bereiden 

de start van de bso buiten het lokaal voor 

en zetten dit klaar op een keukentrolley, 

ze hoeven dus nog niet voor de start van 

de bso in de klas te zijn. 

Dat de samenwerking goed van de grond 

is gekomen komt volgens Willemsen door 

de brede school coördinator die door de 

gemeente Arnhem beschikbaar is gesteld 

en in dienst is bij stichting Pas. Vanuit de 

gemeente Arnhem wordt veel ondernomen 

richting de brede school. Twee jaar 

geleden hebben de betrokken partijen om 

deze coördinator gevraagd toen ze zich na 

een jaar proberen realiseerden dat de 

samenwerking zonder hulp niet goed van 

de grond kwam. Twee wekelijks vindt er 

een gesprek plaats met alle partners (ook 

de gemeente die het gebouw beheert) over 

knelpunten. Door heel veel intensieve 

communicatie konden de partners terug 

naar de basis en het belang van de 

kinderen in beeld houden.  

 

Het kostte tijd om de samenwerking op te 

bouwen, voor iedereen was samenwerking 

in een brede school nieuw. Maar sinds een 

jaar worden er grote stappen genomen, 

‘het kind centraal’ begint nu uitwerking te 

krijgen. Er is een warme overdracht tussen 

de partijen, (de vso werkt met 

overdrachtskaarten naar het onderwijs, de 

overdracht van het onderwijs naar de bso 

wordt mondeling gedaan), er wordt samen 

gekeken naar zorgkinderen en 

oudergesprekken kunnen gezamenlijk 

gevoerd worden. Er worden ouderavonden 

gehouden als brede school, dus niet meer 

door de partijen apart, de buitenruimte 

wordt samen ingericht en grote feesten 

zoals sinterklaas worden gezamenlijk 

gevierd. 

Er is al drie jaar een combifunctie 

gymdocent die in dienst is bij Delta. 

Overdag wordt er op beide scholen gym 

gegeven door deze docent, na schooltijd is 

deze docent er voor sportieve ontspanning 

op de bso. Deze functie is helaas niet 

gesubsidieerd. 

 

 

 

Er wordt nu een nieuwe brede school 

ontwikkeld waar dezelfde partners elkaar 

weer tegen komen, de opstart is nu al veel 

beter. Misschien gaat het wel lukken om 

met de bso ook de lokalen in de 

bovenbouw te gebruiken, er kunnen nu 

grotere stappen gemaakt worden. 
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