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Servicecentrum Andere Tijden over naar Ruimte-OK
Vanaf 1 januari 2014 kunnen het onderwijs, de kinderopvang en ouders met
vragen en voor praktisch advies over andere schooltijden terecht bij Ruimte-OK.
De Initiatiefgroep “Andere Tijden in onderwijs en opvang” (AT) draagt het
Servicecentrum AT over en rondt daarmee haar activiteiten af. Ruimte-OK, het
nieuwe kenniscentrum van de PO-Raad, VO-Raad, VNG en Brancheorganisatie
Kinderopvang, zet de activiteiten onder de huidige naam voort:
www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl . Hierbij wordt samengewerkt met
Leeuwendaal Onderwijs, dat de afgelopen jaren onder meer de helpdesk runde.
De formele overdracht gebeurt aanstaande woensdag op de kennisdag van
Ruimte-OK in Almere.

Steeds meer scholen willen aan de slag met de inrichting van de schooldag en
ontdekken de mogelijkheden van andere schooltijdenmodellen. Het project Andere
Tijden in onderwijs en opvang heeft het veld ondersteund met een helpdesk, met
masterclasses en met publicaties. Deze functie wordt nu voortgezet door
kenniscentrum Ruimte-OK in samenwerking met Leeuwendaal Onderwijs. Beide
combineren de kennis en expertise die voor de samenwerking tussen onderwijs en
kinderopvang van belang is. Het gaat dan over onderwerpen van huisvesting en
schooltijden tot pedagogische samenwerking en bestuurlijk-juridische zaken.

De Initiatiefgroep AT heeft vanaf 2008 het veld ondersteund bij de inrichting van
betere dagarrangementen. Doel was de versnippering van de schooldag te
beëindigen en een kwalitatief hoogwaardig aanbod voor kinderen en hun werkende
ouders te realiseren. Inmiddels hebben honderden basisscholen het idee van andere
tijden omarmd. Het concept kindcentrum 0-12-jaar heeft zijn weg gevonden in het
veld. De kopgroep Wethouders voor Kindcentra (een initiatief van VNG en AT) spant
zich in voor kindcentra in 35 gemeenten. Beleidsmatig is het thema opgepakt door de
departementen OCW en SZW en door de brancheorganisaties in beide sectoren.

Noot redactie:

De Initiatiefgroep Andere tijden in onderwijs en opvang was een
samenwerkingsverband van Het Kinderopvangfonds, de PO-raad, de
Brancheorganisatie Kinderopvang, BOinK en VOS-ABB en werd financieel mogelijk
gemaakt door Het Kinderopvangfonds.
Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) biedt
behoeftegestuurde oplossingen voor het ontwikkelen, financieren en organiseren van
de huisvesting aan scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs,
kinderopvangorganisaties en gemeenten. Ruimte-OK is een initiatief van het
Waarborgfonds Kinderopvang, de PO-Raad, VO-raad, VNG en Brancheorganisatie
Kinderopvang en valt als onafhankelijke stichting onder bestuurlijke
verantwoordelijkheid van het Waarborgfonds.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith de Jonge Baas,
bestuurssecretaris van het Waarborgfonds en Ruimte-OK (06 23007239,
judith.dejongebaas@ruimte-ok.nl ) of met Anki Duin, projectleider Andere tijden (06
53932036, anderetijdeninonderwijsenopvang@xs4all.nl)
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