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De Werkagenda: een advies van het veld aan de regering 
Op 18 mei 2009 is op initiatief van het ministerie van OCW en het ministerie van SZW het symposium 
‘Naar nieuwe tijden in onderwijs en opvang’ gehouden. Op het symposium heeft een gezelschap van 
vertegenwoordigers van onderwijs, kinderopvang, ouders, werkgevers, werknemers, gemeenten en 
wetenschappers een werkagenda voor de komende jaren opgesteld. Een werkagenda voor 
rijksoverheid en partners die de weg vrij moet maken voor experimenten en invoering van nieuwe 
modellen voor sluitende dag- en jaararrangementen voor kinderen van 0-12 jaar en hun ouders. 
 
Toelichting op de werkagenda 
In de werkagenda zijn de uitkomsten van het symposium samengevat in beknopte beschrijvingen van 
wat er moet gebeuren en wie dat moet gaan doen. We lichten de agendapunten en de bijbehorende 
uitgangspunten hier nader toe. 
 
Punt 1:   Geef experimenten de ruimte 
Momenteel worden er op diverse plaatsen in Nederland nieuwe arrangementen van onderwijs en 
opvang ontwikkeld en soms ook al geïmplementeerd. Het is zaak deze pioniers in onderwijs en 
kinderopvang te ondersteunen, experimenten mogelijk te maken en de weg vrij te maken van 
belemmeringen in termen van beleid en regelgeving. Aandachtspunten zijn: 
- proeftuinen/vrijplaatsen voor ontwikkeling en invoering van verschillende modellen; 
- indien nodig aanpassen van regelgeving, toezicht en financieringsvoorwaarden (zie ook 

agendapunt 3); 
- creëer mogelijkheden voor bundeling van financieringsstromen; 
- ruimere interpretatie van toezichtskader van de betrokken inspecties en toewerken naar integraal 

toezicht. 
 
Punt 2:   Monitoring, informatie & communicatie 
Monitor de huidige innovatieve praktijk, identificeer en beschrijf de werkzame modellen en zorg voor 
verspreiding van kennis en informatie. Aandachtspunten zijn: 
- volg en evalueer de innovatie met een monitor Nieuwe schooltijden; 
- beschrijf modellen van nieuwe schooltijden en de rol daarin van diverse partners; 
- actieve communicatierol van het rijk in samenspel met de branche, verspreiding van goede 

voorbeelden en ervaring; 
- accentueren van keuzevrijheid mbt tot modellen; 
- streven van lokaal maatwerk (stad-platteland; leerlingenpopulatie, wijk/ buurt etc); 
- aanjagen van het lokale debat. 
 
Punt 3:   Pas de regelgeving aan 
Aanpassing van de regelgeving, in casu de wet op de kinderopvang wat betreft de definitie van BSO, 
VSO en TSO is aan de orde. Het gaat om: 
- de omschrijving van BSO als zijnde voor- en naschoolse opvang past niet meer overal. Nieuwe 

tijdenmodellen vragen om flexibele inzet van BSO-uren op de dag, onder meer in het kader van 
het bioritme model / verlengde middagpauze; 

- heroriëntatie op vorm en verantwoordelijkheid voor opvang vóór schooltijd (VSO); 
- heroriëntatie op TSO als belangrijke schakel in het dagarrangement. 
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Punt 4:   Maak een soepele overgangsregeling voor scholen 
Scholen zitten vast aan een minimum van 7520 uur onderwijstijd over acht schooljaren. Schoolbrede 
invoering van nieuwe tijden betreft ook leerlingen die in de onderbouw relatief minder dan 940 uur per 
jaar onderwijs hebben gehad en vereist derhalve: 
- coulant omgaan met nieuwe (jaar-)urenverdelingstabel; 
- creatief meedenken van de inspectie. 
 
Punt 5:   Wetenschappelijke onderbouwing 
Stimuleer wetenschappelijk onderzoek naar effecten van nieuwe schooltijden op kinderen, ouders, 
professionals en werkgevers. Aandachtspunten zijn: 
- beschrijving van bestaande pedagogische inzichten over schooltijden; 
- bundelen en stimuleren van relevante lopende onderzoeksprogramma’s; 
- opzet van een onderzoeksagenda voor pedagogische onderbouwing van nieuwe modellen; 
- kennisontwikkeling over effecten van aanpassing schooltijden op welbevinden van kinderen, 

ouders, werknemers in de sector. 
 
Punt 6:   Ontwerp integrale bedrijfsmodellen 
Integrale pedagogische basisvoorzieningen vereisen integrale bedrijfsmodellen voor onderwijs en 
opvang. Integrale bedrijfsvoering.  
- inventarisatie, verkenning en beschrijving van diverse scenario’s: juridisch, bestuurlijk, 

organisatorisch en financieel; 
- in kaart brengen en wegnemen van belemmerende regelgeving; 
- stimuleren van lokale samenwerkingsvormen tussen basisscholen en kinderopvangvoorzieningen. 
 
Punt 7:   Vergemakkelijk het aanstellen van combinatiefunctionarissen 
Combinatiefuncties worden als een belangrijke aanwinst beschouwd, met name wat betreft de 
verbinding tussen de disciplines opvang en onderwijs. De aanstelling ervan stuit echter nog steeds op 
problemen. Men pleit derhalve voor: 
- waar mogelijk opvolgen van de adviezen van de Taskforce Combinatiefuncties voor 

combinatiefuncties in onderwijs en opvang; 
- met name snel wegnemen BTW-heffing bij detachering van personeel in combifuncties. 
 
Punt 8:   Bundel lokaal beleid en middelen 
Inbedding in lokaal onderwijs- en jeugdbeleid is van belang. Gemeenten kunnen het speelveld voor 
opvang en onderwijs beter bespeelbaar maken, met name door:  
- verbinding maken tussen lokaal onderwijs-, welzijn-, sport- en cultuurbeleid (onder meer de 

initiatieven verlengde leertijd, verlengde schooldag, brede school); 
- ontschotting van beleidsterreinen en afstemmen of bundelen van financieringsstromen;  
- de mogelijkheden en overlegstructuur van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) te benutten. 
 
Punt 9:   Stimuleer multifunctionele huisvesting 
Integrale voorzieningen gedijen het beste onder één dak. De ontwikkeling van multifunctionele 
accommodaties wordt belemmerd door te nauwe interpretatie van het gemeentelijk 
onderwijshuisvestingsbeleid en beleid ten aanzien van accommodaties voor welzijn, sport en cultuur. 
- stimuleer samenwerken onder één dak (in zowel bestaande als nieuwe gebouwen); 
- harmoniseer regelgeving voor verschillende functies in één gebouw; 
- ondersteun gemeenten bij ontwikkeling van integraal accommodatiebeleid. 
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Punt 10:  Zet een stip op de horizon 
De huidige schooltijden zullen op steeds grotere schaal flexibeler worden ingezet, nieuwe 
dagarrangementen van onderwijs en opvang dienen zich aan. Er is in dat verband behoefte aan een 
richtinggevend kader, te formuleren door de rijksoverheid in overleg met de betrokken partijen. Een 
heldere omschrijving van het einddoel over 5 a 10 jaar, namelijk een geïntegreerde pedagogische 
basisvoorziening voor alle kinderen van 0-12 jaar. Belangrijke uitgangspunten zijn: 
- de plicht om voorzieningen van uitstekende pedagogische kwaliteit te bieden; 
- het recht van alle kinderen op maximale ontplooiing van hun talenten; 
- een aanbod binnen het bereik van alle kinderen, niet alleen voor kinderen van werkende ouders, 

geen doelgroepenonderscheid; 
- het principe van ongedeeld spelen, leren en ontwikkelen. 


