
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 
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Nieuwe Nieuwe Nieuwe Nieuwe 

schooltijdenschooltijdenschooltijdenschooltijden    
April 2009, jaargang 4, nr. 2 
Het huidige onderwijssysteem met schooltijden 

van 8:30 tot meestal 15:00 en een uur 

middagpauze is volgens sommigen ouderwets 

en achterhaald, helemaal met de enorme 

opmars van BSO en de verplichting van 

gediplomeerde leidsters in de TSO per 2011.  

Vanuit verschillende hoeken ontstaan er 

initiatieven tot het instellen van nieuwe 

schooltijden, op sommige scholen is men net 

gestart met een pilot, maar op andere plekken 

is men hier al jaren mee bezig. Den Haag heeft 

aangegeven geen blauwdruk te willen maken 

die voor heel Nederland gaat gelden, dus in 

principe liggen alle mogelijkheden open. In 

deze nieuwsbrief zet de WOK een aantal van de 

huidige initiatieven op een rijtje en zoals 

gewoonlijk worden er ook een aantal geslaagde 

voorbeelden genoemd.  

 

 

Initiatieven;Initiatieven;Initiatieven;Initiatieven;    
Op het gebied van schooltijden zijn er 

momenteel 3 grote nieuwe bewegingen te 

onderscheiden, de bioritme school, het 5 

gelijke dagen model en de sterrenschool. Deze 

drie stromingen hebben allen een duidelijke 

insteek en motivatie voor het inrichten van 

nieuwe schooltijden op juist die manier. Drie 

mensen met ieder expertise op het gebied van 

een van de stromingen zijn gevraagd om uitleg 

te geven.  

    

    

Schooltijden, leren en Schooltijden, leren en Schooltijden, leren en Schooltijden, leren en 

biologisch ritmebiologisch ritmebiologisch ritmebiologisch ritme    
Door Liesbeth Schreuder, Nederlands 

Jeugdinstituut 

De aangekondigde verandering van 

schooltijden in Hilversum hebben gelukkig de 

discussie over de beste schooltijden 

aangezwengeld. Deze discussies vinden vanuit 

verschillende gezichtspunten plaats. Het gaat 

over betere arbeidsmogelijkheden voor ouders, 

de werktijden voor de leerkrachten, de 

aanvangstijden van de sportclubs en natuurlijk 

ook over de gevolgen hiervan voor de kinderen. 

Pedagogen zijn er niet gerust op dat voldoende 

naar de beste tijdsindeling voor kinderen wordt 

gekeken. Zij pleiten daarom voor 

wetenschappelijk onderzoek en monitoring van 

de gevolgen voor de rust en welzijn van de 

kinderen, maar ook over de gevolgen voor de 

leerprestaties van kinderen. Over dit laatste 

aspect gaat het artikel. 



In de wetenschappelijke literatuur woedt een 

discussie over de beste leertijden voor 

kinderen. Deze discussie is vooral geïnspireerd 

door Frans onderzoek. Dat gaat dan over de 

tijd waarop kinderen het beste nieuwe stof 

opnemen en de tijd waarop die leerstof het 

beste in het geheugen wordt opgenomen. 

Scholen zouden meer rekening kunnen houden 

met deze “leertijden”, waardoor het rendement 

van hun inspanningen vooruit kan gaan. Maar 

het gaat ook over “regelmaat”: kinderen 

hebben betere leerprestaties als de 

schooldagen niet elke dag op andere tijden 

zijn. In Frankrijk staat daardoor de vrije 

woensdag ter discussie.  

Kinderen hebben pieken en dalen in hun 

schooldag. Er zijn schommelingen in hun 

attentieniveau, de concentratie en de 

geheugenfunctie. Die schommelingen hebben 

te maken met hun biologisch ritme. 

Het bekendste voorbeeld van deze 

schommeling is de ”lunchdip”. Die 

schommelingen worden veroorzaakt door onze 

biologische klok, die de waak- en 

slaaphormonen aanstuurt. De lunchdip komt 

dus niet door het eten, zoals vaak gedacht 

wordt. We weten hoe belangrijk die biologisch 

klok is als we denken aan de jetlag of onze 

reactie op de verschuiving van zomer naar 

wintertijd. Het duurt enige dagen voordat onze 

biologische klok zich daarop heeft aangepast. 

Deze schommelingen in de hormoonspiegel 

zijn aangeboren. 

 

Volgens de schommelingen van het biologisch 

ritme zijn onze piekuren voor leren, onthouden 

en presteren tussen 10.00 en 12.00 uur en 

tussen 14.30 en 16.30 uur. Scholen zouden 

dus vooral die tijden moeten gebruiken voor de 

cognitieve taken. Op de andere tijden kun je 

rustiger activiteiten plannen of de creatieve 

vakken. Deze adviezen vanuit de kennis over 

de werking van het biologisch ritme staan 

haaks op de meeste experimenten met 

schooltijden. Die gaan meestal uit van 

overzichtelijke onderwijsblokken ’s ochtends 

tot 14 uur, waarna alle tijd is voor ontspanning 

en vrijetijdsactiviteiten. Het streven naar 

regelmaat in de schooltijden is weer wel in 

overeenstemming met de adviezen vanuit het 

biologisch ritme. 

 

 

 

Natuurlijk is het biologisch ritme niet de enig 

belangrijke factor in de schooltijdendiscussie. 

Wij bevelen echter aan om in de experimenten 

ook de gevolgen ervan voor de spanningsboog, 

concentratie en leerprestaties van de kinderen 

mee te wegen en wetenschappelijk te laten 

onderzoeken.  

 

Al enige tijd geleden maakte het Nederlands 

jeugdinstituut samen met basisschool de 

Oosterweide in Gouda een literatuuroverzicht: 

Biologisch ritme en schoolprogramma. Dit 

rapport is te downloaden via www.nji.nl, 

publicaties kinderopvang, zoek op biologisch 

ritme. Het Nederlands jeugdinstituut maakt op 

dit moment een update van dit rapport. Deze 

zal in juni gereed zijn. 

Basisschool de Oosterweide in Gouda is in 

Nederland op dit moment het bekendste 

voorbeeld van een school die zijn tijden heeft 

gebaseerd op biologisch ritme. Een 

beschrijving daar van is te vinden op 

www.nji.nl. Maar ook in sommige scholen in 

Rotterdam, Groningen en Delft wil men 

hiermee rekening houden.  
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5 gelijke dagen model5 gelijke dagen model5 gelijke dagen model5 gelijke dagen model    
Buitenhek Management en Consult 

Op 5 maart 2009 organiseerde de 

Initiatiefgroep Andere Tijden (zie pagina 6)  in 

onderwijs en opvang in Utrecht de eerste 

Masterclass over nieuwe schooltijden. De 

Masterclasses zijn speciaal ontwikkeld voor 

schoolbestuurders, schoolleiders en 

directeuren van opvangorganisaties die de 

overstap naar het 5 gelijke dagen model in hun 

school of gemeente overwegen. 

Slechts een handjevol scholen in Nederland 

hanteert dat model nu maar de belangstelling 

van scholen en opvangorganisaties is groot. 

Dat bleek uit de hoeveelheid aanmeldingen 

voor de Masterclasses. Gastdocenten waren 

Peter de Baar en Ed Buitenhek. Peter de Baar is 

directeur van basisschool de Boemerang in 

Tilburg. Hij heeft op deze school het 5 gelijke 

dagen model ingevoerd en weet exact welke 

voordelen het oplevert en ook tegen welke 

knelpunten directeuren oplopen. Ed Buitenhek 

is adviseur in onderwijs en opvang en 

betrokken bij diverse trajecten in het land met 

andere schooltijden. In dit artikel een korte 

impressie van de Masterclass en de reacties 

van deelnemers. 

 

De motieven om ‘het roer om te gooien’De motieven om ‘het roer om te gooien’De motieven om ‘het roer om te gooien’De motieven om ‘het roer om te gooien’    

In de Masterclass bleek dat veel schoolleiders 

een steeds grotere druk op de tussenschoolse 

opvang ervaren: tegenover steeds meer 

kinderen staan steeds minder 

overblijfkrachten. Dat is in veel gevallen het 

belangrijkste motief om opnieuw naar de dag- 

en weekindeling te kijken. In de Masterclass 

werd door Ed Buitenhek toegelicht dat de 

problematiek met de tussenschoolse opvang 

alleen maar toeneemt door de stijgende 

arbeidsparticipatie van de ‘moeders op het 

schoolplein’ (figuur 1) 

Bijna 80% van de leeftijdsdoelgroep ‘moeders 

op het schoolplein’ heeft inmiddels een 

substantiële baan en dat aantal neemt nog 

steeds toe waardoor het aantal 

overblijfkrachten ‘opdroogt’. De knelpunten bij 

het overblijven vormen een belangrijk motief 

voor basisscholen om aanpassing van het 

schoolrooster in overweging te nemen. 

Ook de economische recessie zal dat tij niet 

keren omdat juist veel vrouwen werken bij 

bedrijven die minder recessiegevoelig zijn. 

Peter de Baar lichtte toe dat niet zozeer het 

belang van ouders maar het belang van 

kinderen leidend was geweest om te kiezen 

voor een andere dag- en weekindeling op zijn 

school.    
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Hoe ziet het 5 gelijke Hoe ziet het 5 gelijke Hoe ziet het 5 gelijke Hoe ziet het 5 gelijke dagen model er uit?dagen model er uit?dagen model er uit?dagen model er uit?    

Het 5 gelijke dagen model combineert 

middagpauze onder professionele begeleiding 

van de leerkracht met het afschaffen van de 

traditionele vrije woensdag- en/of 

vrijdagmiddag. Soms wordt het gecombineerd 

met een vroegere (dan 8.30 uur) begintijd van 

de schooldag. (figuur 2) 

Het continurooster is veiliger (maar twee keer 

door het verkeer) en gemakkelijker voor ouders 

(afstemming werktijden, 2 haal/ 

brengmomenten). Voor de kinderen van de 

Boemerang is er volgens De Baar geen race 

meer tegen de klok tussen de middag en zorgt 

de gezamenlijke lunch met alle kinderen voor 

minder (op)startproblemen in de middag.  

Ook hebben kinderen eerder vrij en daarom 

meer tijd om te spelen en ‘af te spreken’ op 

alle dagen van de week. Voor de naschoolse 

opvang biedt het rooster meer ruimte om 

activiteitenprogramma’s op te zetten. Daarmee 

zijn er volgens De Baar ook meer 

mogelijkheden om sociaal en gezond gedrag te 

stimuleren.  

Maar ‘ieder voordeel heeft zijn nadeel’ en ook 

de consequenties van de keuze voor zo’n 

rooster kwamen in de Masterclass uitgebreid 

aan bod.  

    

Consequenties of ‘beren op de weg’? Consequenties of ‘beren op de weg’? Consequenties of ‘beren op de weg’? Consequenties of ‘beren op de weg’?     

Allereerst werden enkele ‘beren op de weg’ om 

zeep geholpen. Het rooster is prima in te 

passen in de urennormering, de geldende 

regels rond rust- en werktijden van 

leerkrachten en de programmering van 

sportclubs met activiteiten op 

woensdagmiddag.  

Met name voor leerkrachten zijn er 

consequenties die volgens De Baar in de 

voorbereiding aan de orde moeten. Zo vergt 

het rooster een andere planning van de 

voorbereiding door teamleden omdat er 

nauwelijks mogelijkheden zijn om 

tussenschools voor te bereiden. Afhankelijk 

van de beschikbare ruimtes per school kunnen 

de pauzes voor teamleden in het gedrang 

komen bij regen of andere calamiteiten. Daar 

staat tegenover dat teamleden eerder in de 

middag kunnen starten met afronding en 

voorbereiding. Ook moet gekeken worden naar 

de kostendekking en de gevolgen voor de 

vrijwillige ouderbijdrage. Dat vergt goede 

communicatie met ouders en MR. Verder blijkt 

de onderwijsinspectie - ondanks uitgebreide 

argumentatie van scholen - de gezamenlijke 

lunch niet als lestijd te zien waardoor scholen 

kort na invoering de lestijden alsnog moeten 

aanpassen. Ook een goede afstemming vooraf 

met de inspectie is daarom van groot belang. 

Verder blijkt het draagvlak onder ouders af te 

nemen naarmate ze meer gewend zijn aan het 

traditionele schoolrooster. Juist ouders die 

daaraan gewend zijn hebben over het 

algemeen de zwaarste inbreng in een MR en 

dat maakt de invoering er niet gemakkelijker 

op. Verder moet er goed gekeken worden naar 

de lesprogramma’s voor de onderbouw om 

voor die kinderen de nadelen van een langere 

schooldag te compenseren.  

 

Voor verdere informatie kijk op 

www.buitenhek.nl  
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VijfsterrenVijfsterrenVijfsterrenVijfsterren onderwijs tegen  onderwijs tegen  onderwijs tegen  onderwijs tegen 

gelijke kostengelijke kostengelijke kostengelijke kosten    
Door Marieke Huber, CAOP 

Een groep mensen, werkzaam bij organisaties 

in en om het onderwijs is onder leiding van De 

Argumentenfabriek in zo’n 15 sessies tussen 

december 2007 en juni 2008 gaan werken aan 

een denkconcept met als hoofdvraag: als we 

vandaag de dag opnieuw mochten beginnen 

met het primair onderwijs, hoe zouden we dat 

er dan laten uitzien? (info over de denktank 

deelnemers is vindbaar op de site) 

De hoofdconclusie van deze 

denkexercitie is dat het primair onderwijs meer 

kwaliteit kan leveren dan nu tegen grofweg het 

huidige kostenniveau. Ouders en kinderen 

kunnen meer waarde krijgen voor de publieke 

onderwijseuro die nu via de schatkist aan de 

scholen wordt uitgekeerd.  

Het nieuwe concept is vormgegeven in 5 

sterren, en om de vijf sterren van De 

Sterrenschool glimmend aan het firmament te 

krijgen, is een omslag nodig in het denken. 

Gechargeerd gesteld zijn scholen in het primair 

onderwijs nu vooral met zichzelf bezig: met 

hun eigen organisatie, de bemensing daarvan, 

en de eigenstandige logica van de provincie 

onderwijs. Het zou enorm helpen als scholen 

de blik naar buiten zouden richten. Wat zijn de 

noden van kinderen en ouders eigenlijk? Aan 

welke diensten hebben zij behoefte? Hoe 

kunnen scholen daaraan dienstbaar zijn?  

 

Rekenen, taal en lezenRekenen, taal en lezenRekenen, taal en lezenRekenen, taal en lezen    

De basis van de mogelijkheden van een kind op 

latere leeftijd wordt gelegd in de eerste jaren. 

Dat is dan ook het beste moment om eventuele 

achterstanden (cognitief, in gedrag of in 

fysieke ontwikkeling) aan te pakken en op te 

lossen. Voorschoolse educatie hoort daarom bij 

het dienstenaanbod van De Sterrenschool. Ook 

bijzondere talenten kunnen het beste zo vroeg 

mogelijk worden ontdekt en gekoesterd.  

ICTICTICTICT    

Met meer e-learning kan veel 

onderwijskwaliteit worden geboden. Kinderen 

kunnen leren via hun eigen leerstijl  en een les 

net zo vaak herhalen als nodig is. Kinderen 

kunnen dus in hun eigen tempo aan hun eigen 

vaardigheden werken. Naast e-learning zijn er 

allerlei andere (groeps)lessen, ook klassikaal, 

die op de Sterrenschool niet alleen door 

leerkrachten worden gegeven maar ook door 

(academisch geschoolde) vakdocenten. 

 

 

    

Shop in shopShop in shopShop in shopShop in shop    

Dat De Sterrenschool een integrale 

dienstverlener is, wil niet zeggen dat alle 

functies die daarvoor nodig zijn ook door De 

Sterrenschool zelf moeten worden verricht. Een 

separate kinderopvangonderneming, om dat 

voorbeeld te nemen, zou een vestiging kunnen 

hebben binnen De Sterrenschool. Daarmee 

haalt de school meteen deskundigheid over de 

ontwikkeling van het jonge kind in huis!  

Samenwerking is ook in nog een ander 

opzicht relevant: samenwerking tussen 

scholen, binnen of buiten de bestuurlijke 

eenheid waaronder een school valt. Voor 

sommige activiteiten is een zekere 

schaalgrootte nodig en het kan interessant zijn 

die schaalgrootte op te zoeken door samen te 

werken, virtueel of in het echte leven. Denk 

aan: drie scholen die leerlingen samenbrengen 

die een meer dan gemiddelde belangstelling 

hebben voor toneel. Of: scholen in elkaars 

buurt die een gezamenlijke vervoersdienst 

opzetten. 
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De hoofdboodschap in deze is dus: door 

samenwerking met andere scholen en andere 

dienstverleners kunnen (makkelijker meer) 

diensten worden aangeboden aan ouders en 

leerlingen, de primaire klanten van de school. 

 

De vijf sterren van De SterrenschoolDe vijf sterren van De SterrenschoolDe vijf sterren van De SterrenschoolDe vijf sterren van De Sterrenschool    

****    De school is het hDe school is het hDe school is het hDe school is het hele jaar openele jaar openele jaar openele jaar open    

De Sterrenschool is het hele jaar open. Ouders 

kunnen zelf kiezen of ze hun kind vier of vijf 

dagen per week naar school laten gaan. Ook 

vakanties en vrije dagen kunnen, binnen 

grenzen, zelf worden gekozen. Daarom 

combineert De Sterrenschool makkelijker met 

werktijden van ouders en het privéleven.   

** ** ** **     Eén adres voor alle kinderdiensten Eén adres voor alle kinderdiensten Eén adres voor alle kinderdiensten Eén adres voor alle kinderdiensten 

vanaf nul jaarvanaf nul jaarvanaf nul jaarvanaf nul jaar    

De Sterrenschool levert een scala aan diensten 

voor kinderen vanaf nul jaar: van de crêche 

voor de kleinsten, via primair onderwijs en 

kinderopvang tot een soepele overgang naar 

het voortgezet onderwijs. Alle diensten worden 

aangeboden binnen hetzelfde klimaat en 

dezelfde cultuur, waardoor kinderen spelen, 

leren en opgroeien in een stabiele omgeving. 

Kinderen krijgen op De Sterrenschool gezond 

eten en drinken. 

************    Maatwerk voor ieder kindMaatwerk voor ieder kindMaatwerk voor ieder kindMaatwerk voor ieder kind    

De Sterrenschool is een sociale school waarin 

veel in groepen wordt gewerkt. Maar leren is 

ook een individuele aangelegenheid. Tempo, 

leerstijl, oefenen – kinderen verschillen van 

elkaar. Daarom werkt De Sterrenschool met 

individuele leerlijnen en wordt veel gebruik 

gemaakt van met e-learning, in het eigen 

tempo van de leerling. Omdat kinderen jong op 

De Sterrenschool komen, worden 

(leer)achterstanden vroeg ontdekt en opgelost. 

****************    Uitblinken in rekenen, taal en Uitblinken in rekenen, taal en Uitblinken in rekenen, taal en Uitblinken in rekenen, taal en lezenlezenlezenlezen    

Op De Sterrenschool wordt veel gespeeld en 

gesport. In combinatie met het gezonde eten 

en drinken helpen we zo zwaarlijvigheid te 

voorkomen. Ook voor creatieve vakken is er 

ruimte. Maar de nadruk ligt bij De 

Sterrenschool op rekenen, taal en lezen. Daar 

zijn ook academisch geschoolde 

vakleerkrachten voor. In die vaardigheden ligt 

de sleutel tot succes in het vervolgonderwijs. 

Zwakke leerlingen kunnen daarom ook meer 

uren naar school komen dan anderen. 

********************    Binding met de buurtBinding met de buurtBinding met de buurtBinding met de buurt    

De Sterrenschool heeft een sterke binding met 

de buurt. De faciliteiten van de school – de 

mediatheek, de ruimtes, de copyrette, de 

maaltijdservice om een paar voorbeelden te 

noemen – staan open voor gebruik door 

buurtbewoners. Delen van het curriculum van 

de school worden vastgesteld na overleg met 

de belanghouders in de omgeving. 

 

Voor verdere informatie kijk op 

www.desterrenschool.nl  

 

 
 

 

projectgroep ‘Andere Tijden’ projectgroep ‘Andere Tijden’ projectgroep ‘Andere Tijden’ projectgroep ‘Andere Tijden’     
De projectgroep ‘Andere Tijden’ (een 

samenwerking van VOS/ABB, MOgroep 

Kinderopvang, Het Kinderopvangfonds en 

BOinK) richt zich op de ontwikkelingen van 

dagarrangementen in het basisonderwijs en de 

kinderopvang. De bewustwording van het 

gemeenschappelijk belang van een 

aaneengesloten schooldag voor 4 tot 12 

jarigen is de insteek. Er wordt gestreefd naar 

een versterking van de samenwerking tussen 

basisonderwijs en kinderopvang    met een focus 

op  nieuwe schooltijden.     

Het aanpakken van de traditionele 

schooldag staat niet alleen bij ouders, 

basisscholen en opvangaanbieders hoog op de 

agenda. Ook in recente adviezen over 

onderwijs, opvang en arbeidsparticipatie wordt 
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het onderwerp ter discussie gesteld. 

Bijvoorbeeld door de Commissie Bakker die de 

verhoging van de arbeidsparticipatie 

onderzocht en constateert dat de schooltijden 

niet zijn afgestemd op de situatie van de 

werkende ouders. ‘Andere Tijden’ vind ook dat 

de TSO goed georganiseerd moet zijn, er moet 

een kwaliteitsniveau behaald worden dat het 

leerprogramma van de rest van de dag niet 

verstoort. De grenzen van kwalitatief 

verantwoorde overblijf worden vaak door 

scholen en opvangorganisaties opgezocht. 

    

Het is tijd voor Andere Tijden Het is tijd voor Andere Tijden Het is tijd voor Andere Tijden Het is tijd voor Andere Tijden     

Het project `Andere Tijden' werkt samen met 

het onderwijs en de kinderopvang aan een 

nieuwe organisatie van de schooldag:    

• die de ontwikkeling van kinderen maximaal 

bevordert. Onder meer door een 

aaneengesloten dag met meer vertrouwde 

gezichten en een doorlopend programma van 

leren, spelen en sporten. 

• die handiger is voor de ouders. De nieuwe 

tijden maken het mogelijk de school en 

kinderopvang beter te combineren met betaald 

werk.  

• die goed uitvoerbaar is voor school en 

kinderopvang. Hiervoor is het van belang dat 

de aansluiting tussen school en kinderopvang 

goed geregeld is. 

• die voor aantrekkelijker banen zorgt voor 

personeel in zowel de kinderopvang als het 

basisonderwijs, onder andere in de vorm van 

combinatiefuncties. 

 

 

 

Andere Tijden wil dit bereiken door te 

innoveren, implementeren en agenderen. Ook 

wil het een breed draagvlak realiseren voor 

nieuwe tijden in onderwijs en opvang.  

Een van de activiteiten van Andere Tijden is 

het aanbieden van ‘masterclasses’ waarin 

schoolleiders en bestuurders met ervaring hun 

kennis en aanpak delen met collega’s. De 

workshops waren binnen een week volgeboekt 

en hebben lange wachtlijsten. De eerste is 

reeds geweest en was een groot succes.  

Ook wordt er in 3 workshops met steeds 8 

belanghebbenden uit de hoek van ouders, 

schoolleiders/ bestuur, leerkrachten, 

kinderopvang en werkgevers gewerkt aan de 

ontwikkeling van een argumentenkaart over 

de voor- en nadelen van de huidige 

schooltijden. In mei is de argumentenkaart 

gereed en komt beschikbaar. 

 

Hebt u vragen? Neemt u dan contact op met 

Anki Duin, projectleider Andere Tijden op 

telefoonnummer 06 – 539 320 36 of via e-mail 

duinpm@xs4all.nl. 

    

 

BezwarenBezwarenBezwarenBezwaren    
Naast alle enthousiaste initiatieven bestaat er 

ook een groep mensen die liever ziet dat de 

oude schooltijden gehandhaafd blijven. De 

mening die zij aanhangen is dat niet alle dagen 

hetzelfde moeten zijn, verandering is juist 

goed. Bovendien wordt de vrije 

woensdagmiddag door sommigen gezien als 

broodnodig rustpunt in de week. Ook vreest 

men dat de kosten van de kinderopvang voor 

de ouders zullen stijgen omdat er doordat de 

kinderen eerder uit zijn meer uren 

doorgebracht gaan worden op de BSO. En 

omdat de scholen eerder uit zullen zijn gaan er 

meer kinderen (van werkende ouders) gebruik 

maken van de opvang wat naar men vreest toch 

weer voor lange wachtlijsten zal zorgen. De 

korte middagpauze in het 5 gelijke dagen 

model wordt door sommigen als slecht gezien. 

Kinderen en docenten hebben rust nodig, als er 
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dan toch langer gepauzeerd wordt gaat dit af 

van de onderwijstijd. Gelukkig zijn scholen vrij 

in de invulling van de schooltijden mits ze de 

norm halen en zal er voorlopig voor de ouders 

die het graag bij het oude willen houden op dat 

gebied voldoende keuze blijven.  

    

    

Taskforce Taskforce Taskforce Taskforce 

Kinderopvang/OnderwijsKinderopvang/OnderwijsKinderopvang/OnderwijsKinderopvang/Onderwijs    
Iets wat het project Andere Tijden ook gaat 

doen is een actieve rol spelen in de taskforce 

van brancheorganisaties en sociale partners die 

een toekomstbeeld van kinderopvang en 

onderwijs gaat samenstellen. Project Andere 

Tijden zal de werkgroep Inhoud ondersteunen 

en praktijkvoorbeelden en informatie 

inbrengen. 

Het doel is om gezamenlijk een innovatief 

praktisch en toekomstbestendig rapport te 

leveren voor de toekomst van kinderopvang en 

primair onderwijs. De ambitieuze taskforce 

heeft als doel dit rapport/advies in juni van dit 

jaar uit te brengen. 

De taskforce zal o.a. bestaan uit drie werk-

groepen; 

1. Werkgroep Financiering, economie en 

arbeidsmarkt 

2. Werkgroep Bestuurlijke verantwoorde- 

lijkheid 

3. Werkgroep Inhoud, inclusief ‘Andere 

Tijden’ 

De laatste werkgroep zal zich richten op de 

wens om te komen tot een doorgaande 

ontwikkelingslijn van kinderen van 0 tot 

tenminste 13 jaar. Op het gebied van nieuwe 

schooltijden daardoor het meeste relevant. Men 

zal zich binnen de werkgroep buigen over hoe 

de ontwikkelingen op het gebied van de 

groeiende samenwerking kunnen worden 

versneld en versterkt. Welke veranderingen zijn 

nodig en wat kan er geleerd worden van de 

huidige good practices op dit gebied. 

MotMotMotMotie van Gentie van Gentie van Gentie van Gent    
Op 18 december 2008 stelde van Gent in de 

Tweede Kamer een motie voor waarin 

geconstateerd werd dat het doel van de motie 

van Aartsen Bos om arbeidstijden en 

schooltijden beter op elkaar te laten sluiten 

nog niet was behaald. Met dit in ogenschouw 

verzoekt de motie dat de regering stimuleert 

om elke nieuw te bouwen school geschikt te 

maken voor BSO. Deze motie is aangenomen 

en staatssecretaris Dijksma heeft in een brief  

gereageerd. Ze ziet de motie als ondersteuning 

van haar beleid waarin opvang zoveel mogelijk 

binnen het onderwijs een plek krijgt.  

Een lastig punt bij deze motie is de 

verantwoordelijkheidsverdeling tussen de 

betrokken partijen. Gemeenten zijn alleen 

verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting en 

kinderopvangorganisaties zijn verantwoordelijk 

voor de huisvesting van BSO waardoor je zou 

denken dat de huisvesting van BSO op geen 

enkele manier door de overheid gestimuleerd 

hoeft te worden. Maar gemeenten kunnen 

zeker wel op een actieve manier zich bemoeien 

met kinderopvang bij/in scholen, de rol van de 

rijksoverheid is volgens de staatssecretaris het 

stimuleren van ontwikkelingen in de gewenste 

richting. Ze noemt in haar brief verschillende 

maatregelen die ingezet zijn om de 

mogelijkheden tussen onderwijs en 

kinderopvang te vergroten, een daarvan is het 

subsidiëren van de WOK. 
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Best practice;Best practice;Best practice;Best practice;    

Molenreek UdenMolenreek UdenMolenreek UdenMolenreek Uden    

Op 4 december 2008 kwam Jos van Zutphen bij 

de WOK langs om te vertellen over de 

Molenreek een nieuw te bouwen school of 

eigenlijk ‘speelleercentrum’ in Uden. Bij de 

ontwikkeling van de nieuwe school vroeg men 

zich af of er niet verder gekeken moest worden 

dan de standaard 5,5 uur les per dag. Moest er 

niet meer ingespeeld worden op de behoefte 

vanuit de samenleving?   

 

 

 

Van daaruit ontstond het idee om een 

‘speelleercentrum’ te ontwikkelen waar het 

kind van 4 tot 12 jaar en zijn ontwikkeling 

centraal staat. Een instelling waar kinderen van 

maandag tot donderdag tussen 8:30 tot 17:00 

heen gaan. Op vrijdag loopt het verplichte deel 

af om 12:00, leerlingen zijn iedere dag welkom 

vanaf 7:30 en kunnen blijven tot 18:30. Tijdens 

het verplichte deel krijgen de kinderen 

afwisselend blokken met onderwijs, sport 

(minstens 1 uur per dag, waarvan 1 keer per 

week zwemmen) en ontspanning. Het 

speelleercentrum opereert in zijn geheel vanuit 

één organisatie, de onderwijsinstelling. Zij 

worden ook verantwoordelijk voor de 

onderdelen sport en ontspanning om er zo 

voor te zorgen dat alles een geheel vormt en 

de autonomie over de gehele school hetzelfde 

is. Het gebouw komt aan de rand van de 

nieuwe wijk te staan zodat er voor nu een 

mooie verbinding is met de natuur naast de 

wijk en er in de toekomst eventueel 

mogelijkheden zijn voor uitbreiding. 

De school speelt in op de behoefte van veel 

ouders uit de buurt voor tussen- en naschoolse 

opvang. Leerlingen die gebruik willen maken 

van de Molenreek zullen moeten participeren in 

het vaste dagprogramma van 8:30 tot 17:00 

(behalve op vrijdag), in de buurt is ook nog een 

traditionele school met de gebruikelijke 

schooltijden voor degenen die dit niet willen. Er 

wordt nog gekeken naar de mogelijkheden om 

0 tot 4 jarigen ook te kunnen faciliteren in het 

speelleercentrum.  

Als het goed is opent de Molenreek de deuren 

in augustus 2010. 

 

 

 

Gemeente HilversumGemeente HilversumGemeente HilversumGemeente Hilversum    
In Hilversum hebben de schoolbesturen van 30 

scholen de koppen bij elkaar gestoken en 

gekeken naar de mogelijkheden om de 

schooltijden uniform te maken. Eind april 

wordt er bekend welke scholen er definitief 

mee doen aan de pilot om de schooltijden te 

veranderen naar een systeem waarin de 

scholen iedere schooldag beginnen om 8:00 en 

uit gaan om 14:00, het zogenaamde 5 gelijke 

dagen model. Op deze manier is er in de 

middag meer ruimte voor activiteiten als sport, 

muziek en cultuur al dan niet georganiseerd 

door de BSO. Ook haalt het de druk van de 

wachtlijsten in de BSO op maandag dinsdag en 

donderdag af en zijn er door 5 gelijke dagen 

betere arbeidsmogelijkheden voor ouders. De 

reacties tot nu toe zijn overwegend positief, de 

langere vrije middag wordt erg gewaardeerd.  
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Ook kampen veel scholen met een tekort aan 

overblijfkrachten, terwijl de interesse in 

overblijven juist toeneemt. De oplossing voor 

dit probleem ligt in het voeren van een 

continurooster, de leerlingen lunchen in de klas 

in het bijzijn van de eigen docent. Om 

vervolgens na buiten te hebben gespeeld weer 

verder te gaan met de lessen.  

De omschakeling naar dit nieuwe 

systeem vergt een bepaalde mate van 

flexibiliteit van alle betrokkenen; leerlingen, 

ouders, docenten, schoolbestuur en 

opvangorganisatie.  Maar uiteindelijk levert het  

wel een rustiger en transparanter dagritme op 

voor alle betrokkenen. De school heeft als 

kerntaak nog steeds het verzorgen van goed 

onderwijs en de opvang verzorgt de opvang na 

schooltijd, maar op een meer harmonieuze 

manier die ook een goede samenwerking 

tussen deze twee instanties vereenvoudigd.  

In Hilversum is het momenteel zo dat 45% van 

de kleuters gebruik maakt van de BSO van SKH 

(Stichting Kinderopvang Hilversum), dit 

percentage zal naar verwachting groeien naar 

65% in de komende 2 jaar.   

 

NB. Indicatiestelling AWBZ NB. Indicatiestelling AWBZ NB. Indicatiestelling AWBZ NB. Indicatiestelling AWBZ 

veranderdveranderdveranderdveranderd    
In de afgelopen Nieuwsbrief van de WOK over 

speciaal onderwijs en BSO stond dat extra 

kosten die gemaakt worden in de BSO betaald 

kunnen worden uit het PGB. Nu is het zo dat de 

indicatiestelling in de AWBZ (Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten) sinds 1 januari 2009 

ingrijpend is veranderd. Dit gaat gevolgen 

hebben voor iedereen die gebruik maakt van 

een PGB en begin 2009 een indicatie heeft die 

afloopt in 2010 of later en waarin 

ondersteunende begeleiding in uren en/of 

dagdelen is geïndiceerd. Al deze budgetten 

zullen worden geherïndiceerd in 2009, zodat 

de nieuwe indicatie kan ingaan op 1 januari 

2010. Voor meer informatie en wat er precies 

is veranderd kijk op: 

http://www.pgb.nl/showpage.php?pa=934      
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