
Bij alle berichtgeving over de nieuwe Wet flexibilisering 
schooltijden duikt het Hoorns model op. Veel bouwstenen 
van dit model zijn er dan ook in terug te vinden. 
Bestuursmanager Janny Meijer van de Amsterdamse stichting 
Orion heeft vijf jaar geleden het Hoorns model ontwikkeld 
en de politiek ermee bestookt. Nu, jaren later, hebben haar 
ideeën beslag gekregen 
in de nieuwe wet. Meijer 
was totaal verrast toen 
haar in de wandelgangen 
werd gemeld dat de wet 
onlangs door de Eerste 
Kamer is aangenomen. 
“Ik heb het helemaal niet 
meer gevolgd. Die wette-
lijke procedures duren ook 
zo lang.” 
In het Hoorns model wordt 
zowel in boven- als onder-
bouw 9�0 uur per jaar les-
gegeven. De lesweek telt 
in plaats van �5,5 uur ��,75 uur. De vrijdagmiddag kan op 
deze manier structureel worden vrijgeroosterd. Op die mid-
dag hebben de leerkrachten adv. 
Deze invulling van de schooltijden is ontstaan in een periode 
van personeelstekort, toen de adv-vervanging een probleem 
was. Meijer: “Met de invoering van adv kon niemand meer 
fulltime een groep draaien.” Door de woensdag- en vrijdag-
middag vrij te roosteren was het adv-probleem opgelost en 
zou een regelmatig schoolritme ontstaan voor de leerlingen. 
Uiteindelijk is het plan niet in Hoorn op de beleidsagenda 
gezet, maar wel landelijk. “Het werd positief ontvangen 
door de VOO en in vakbondskringen.”  

Oogkleppen
Nu komt het model van Meijer terug als basis van de nieuwe 
wet. Toch is ze niet tevreden. “Het plan was ingebed in de 
bredeschoolgedachte. Het paste ook heel goed bij de ideeën 
van de commissie Dagindeling. Een landelijk ingevoerde vrij-
dagmiddag verschaft duidelijkheid voor werkende ouders, 
kinderopvang en naschoolse activiteiten. Zoals het nu in 
de wet terecht is gekomen is met oogkleppen op vanuit 
het onderwijs gedacht.” Afstemming tussen onderwijs en 
andere maatschappelijke organisaties was de achterliggende 
gedachte. “De instellingen rond het onderwijs kunnen zich 
richten op twee vaste momenten in de week enerzijds en 
anderzijds voldoet het aan de wens van de politiek om de 
vijfdaagse schoolweek in stand te houden.” De overheid is 
er volgens haar teveel van afgeweken door de mogelijkheid 

Het verplichte verschil tussen het  

aantal lesuren in onder- en bovenbouw 

verdwijnt. De nieuwe wet schooltijden 

geeft de mogelijkheid de school op 

vrijdagmiddag te sluiten. Janny Meijer,  

de ontwerper van het Hoorns model, 

raadt scholen aan de vrijdagmiddag  

vrij te roosteren. “Dat is voor alle partijen 

het duidelijkst.” 
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Janny Meijer: “Het Hoorns model is ontkracht door  
de mogelijkheid van de vierdaagse schoolweek.” 

‘Rooster de vrijdag middag vrij’
Nieuwe wet schooltijden geeft meer vrijheid
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‘Mijn  
uitgangspunt 
was rust 
in het hele  
onderwijs-
systeem’
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‘Rooster de vrijdag middag vrij’
te bieden zeven vrije dagen per jaar zelf in te plannen. “Het 
model is ontkracht door de mogelijkheid van de vierdaagse 
schoolweek. Een gemiste kans. Mijn uitgangspunt was rust in 
het hele onderwijssysteem.” 
Meijer meent dat het onder het mom van autonomie juist 
ingewikkelder is geworden voor alle partijen. Op zich is ze 
voorstander van autonomie voor scholen en schoolbesturen, 
maar dan wel gericht op verbetering van de onderwijskwali-
teit. De autonomie rond de schooltijden voldoet daar volgens 
haar niet aan. “Je hebt als overheid de taak piketpalen te 
slaan. Overheid leg die schooltijden gewoon vast, het is niet 
betuttelend. Het is alleen maar duidelijk en zou een heel 
stuk rust geven.” 
De adv wordt in het Hoorns model opgenomen op vrijdag-
middag. Daarmee is de kans verkeken de adv op andere 
momenten op te nemen. Meijer: “Personeel ziet adv als een 
verworven recht, maar het is een compensatieregeling voor 
te veel gedraaide uren. Ik denk dat scholen het in principe 
een goed idee vinden om de vrijdagmiddag daar voor in te 
zetten, maar dat ze aan de andere kant de behoefte van het 
personeel om zelf adv-dagen in te plannen begrijpen.”
Adv-vervanging is vrijwel niet meer nodig bij het Hoorns 
model. Maar de formatieruimte blijft, dus is het mogelijk om 
op school bijvoorbeeld een eigen vervanger of een conciërge 
aan te stellen.
WPO en WEC worden gewijzigd om de flexibilisering van  
de schooltijden mogelijk te maken. Ook de WMO wordt  
aangepast. De oudergeleding krijgt instemmingsrecht voor 
de vaststelling van de onderwijstijd.

Janny Meijer was negen jaar lang werkzaam bij 

de gemeente Hoorn en heeft daar onder andere de 

kar getrokken bij de ontvlechting van het openbaar 

primair onderwijs. Als bestuursmanager van de 

Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs  

ontwikkelde ze het Hoorns model. Na twee jaar 

lang onderwijsinspecteur te zijn geweest, is ze 

sinds een jaar terug in het veld. Als bestuurs-

manager van de Amsterdamse stichting Orion met 

dertien (v)so-scholen. Bij VOS/ABB is ze actief in 

de ledencommissie WEC.

Wet flexibilisering 

schooltijden

De Wet flexibilisering schooltijden treedt op 1 augustus in 
werking. Scholen voor po en (v)so kunnen op basis hiervan 
de schooltijden in alle groepen gelijktrekken. Het verplich-
te verschil tussen het aantal lesuren in onder- en boven-
bouw verdwijnt. De minimum-onderwijstijd blijft 75�0 uur 
over acht schooljaren, het maximum van 5,5 uren per dag 
wordt afgeschaft. Hiermee is de mogelijkheid ontstaan 
om 9�0 uur onderwijs te geven in onder- en bovenbouw 
(Hoorns model). Zeven keer per jaar mag een vierdaagse 
schoolweek worden ingepland.

De Johannes Calvijnschool in Sliedrecht werkt, in het kader 
van het project ‘Initiatiefrijke school’, al een aantal jaren 
naar volle tevredenheid met het Hoorns model. ‘Het is het  
ei van Columbus’, is te lezen op de website van de PCSO. 
‘Rust in de school en meer handen in de klas.’ De voordelen, 
juist ook voor de kinderen, zijn echt groter dan de nadelen, 
benadrukt de school. Ze willen in Sliedrecht absoluut niet 
meer terug naar het oude systeem. 
Belangrijk voordeel is de enorme rust in de school omdat er 
geen adv-vervanging meer is. Daarbij heeft het een bespa-
ring van �50 fre’s opgeleverd. Voor dat geld zijn twee onder-
wijsassistenten aangesteld, wat een enorme taakverlichting 
voor de leerkrachten is. De leerkrachten kunnen zich beter 
richten op hun primaire taak van observeren, voorbereiden 
en instructie geven. Dat komt weer ten goede aan het beter 
leren omgaan met verschillen; een duidelijke onderwijsverbe-
tering. Last but not least: het weekend begint voor iedereen 
op vrijdagmiddag om kwart over twaalf.
Janny Meijer komt er binnen haar eigen scholen voorlopig 
nog niet aan toe om de schooltijden op de agenda te plaat-
sen. “We zijn een nieuwe stichting en gaan eerst allerlei 
andere zaken afstemmen. De schooltijden staan voor de 
eerstkomende twee jaar niet op de lijst.” Maar ze heeft een 
uitgesproken advies voor scholen die er wel mee aan de slag 
gaan: “Durf te kiezen. Ga voor het Hoorns model met de 
vrije vrijdagmiddag.”

Tineke Snel 


