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In dit nummer van de Nieuwsbrief Andere Tijden vindt u nieuws over het programma van 
masterclasses, een experiment met andere schooltijden, de voorlopers en een onderzoek 
onder jonge ouders. In het Themagedeelte een artikel over twee scholen die al zijn 
begonnen met intensieve samenwerking tussen onderwijs en opvang: ‘Toegroeien naar één 
team’.  
   
Het project Andere Tijden ondersteunt scholen en kinderopvang bij de invoering van andere 
schooltijden en de ontwikkeling van brede kindcentra. Doel is meer kwaliteit en rust in de 
dagindeling van kinderen, ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers.  
Op de site www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl kan ieder met concrete vragen terecht.  
 
Stel gerust uw vraag.  
In de Nieuwsbrief Andere Tijden staat telkens een thema centraal.  
Dit keer is dat: Toegroeien naar één team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers. 

 
 
Masterclasses Andere Tijden : thema's en data voor 2011 
 
In maart 2011 organiseert het project Andere Tijden drie nieuwe masterclasses:  
   
·     Werken in één team: professionals in kindcentra.  
·     Meepraten over andere schooltijden voor medezeggenschapsraden en 
oudercommissies.  
·     Eén organisatie; bestuurlijk/juridische voorbeelden uit de praktijk.  
   
Voor meer informatie en opgave.  
   
(meer ….) 
 

 
 
Praktische Adviezen over nieuwe schooltijden 
 
Het project Andere Tijden is gestart met een serie Praktische Adviezen over nieuwe 
schooltijden. Aan de hand van praktijkervaringen krijgt u antwoorden en adviezen over een 
aantal specifieke thema’s. Deze zijn ondergebracht in handzame katernen die u zowel op 
onze site kunt doornemen als downloaden.  
 
(meer….) 
 

 
 

http://www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/
http://www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/Leeuwendaal_C01/showModuleItem.asp?comid=6&modid=406&SessionID=734992760455413800832329867
http://ct-masterclasses-5366-www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/Leeuwendaal_C01/Modules/FormGenB/FormGenB_Module.asp?comid=6&modid=406&SessionID=7349927604662588390832329867
http://ct-masterclasses-5366-www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/Leeuwendaal_C01/Modules/FormGenB/FormGenB_Module.asp?comid=6&modid=406&SessionID=7349927604662588390832329867
http://ct-masterclasses-5366-www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/Leeuwendaal_C01/Modules/FormGenB/FormGenB_Module.asp?comid=6&modid=406&SessionID=7349927604662588390832329867
http://www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/Leeuwendaal_C01/showModuleItem.asp?comid=6&modid=127&SessionID=734992760455413800832329867
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Meepraten over nieuwe schooltijden; ondersteuning van MR-leden 
 
Met CNV Onderwijs gaat het project Andere Tijden ondersteuningsactiviteiten opzetten voor 
Medezeggenschapsraden en oudercommissies.  
   
(meer ….) 
 

 
 
Experiment flexibilisering onderwijstijden ministerie OCW 
 
Volgend schooljaar starten er pilots waarin basisscholen hun lesuren flexibeler kunnen 
verdelen over het schooljaar. Samen met het ministerie van SZW werkt het ministerie van 
OCW aan een experimenteerregeling.  
   
(meer ….) 

 
THEMA: Toegroeien naar één team 
 
Anje Bechtel, directeur van een basisschool in Zutphen, en Peter Prins van de 
Borgmanschool in Groningen schetsen hoe zij werken aan de samenwerking tussen de 
leerkrachten van de school en de pedagogisch medewerkers van de 
kinderopvangorganisatie met het doel om toe te groeien naar één team. Dit is een thema 
waarop het project Andere Tijden de komende periode meer activiteiten start.  
   
(meer….) 

 
De Combinatie: kopgroep wethouders werkt aan Andere Tijden 
 
Een kopgroep van wethouders uit de grote en middelgrote gemeenten en kleine kernen wil 
het debat over kindcentra stimuleren. Een samenwerkingsproject van het project Andere 
Tijden, VNG en Taskforce Kinderopvang Onderwijs.  
   
(meer....) 

 
Voorlopers ontwikkeling Kindcentra adviseren project Andere Tijden 
 
Innovatieve scholen en kinderopvangorganisaties adviseren de Initiatiefgroep Andere Tijden 
over thema’s waarop extra inspanning gewenst is.  
 
(meer….) 

 
Cijfers over nieuwe schooltijden in beeld 
 
Het project Andere Tijden gaat de ontwikkelingen in het veld op nieuwe tijden monitoren.  
 
(meer…..) 

 

http://www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/Leeuwendaal_C01/Modules/NieuwsC/NieuwsC_Item.asp?ComID=6&ModID=134&ItemID=329&SessionID=7349927604662588390832329867&Time=115931
http://www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/Leeuwendaal_C01/Modules/NieuwsC/NieuwsC_Item.asp?ComID=6&ModID=134&ItemID=330&SessionID=7349927604662588390832329867&Time=12039
http://www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/Leeuwendaal_C01/showModuleItem.asp?comid=6&modid=373&SessionID=7349927604662588390832329867
http://www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/Leeuwendaal_C01/showModuleItem.asp?comid=6&modid=37&SessionID=7349927604662588390832329867
http://www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/Leeuwendaal_C01/Modules/NieuwsC/NieuwsC_Item.asp?ComID=6&ModID=134&ItemID=331&SessionID=7349927604662588390832329867&Time=12448
http://www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/Leeuwendaal_C01/Modules/NieuwsC/NieuwsC_Item.asp?ComID=6&ModID=134&ItemID=333&SessionID=7349927604662588390832329867&Time=12538
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Onderzoek naar wensen van jonge ouders 
 
In het voorjaar van 2011 gaat BOinK (belangenvereniging van ouders in de kinderopvang) in 
opdracht van het project Andere Tijden een grootschalig onderzoek uitvoeren naar de 
wensen voor schooltijden onder ouders van jonge kinderen (0-4 jarigen)  
 
(meer…..) 

 
Onderwijsraad adviseert over Uitgebreid onderwijs 
 
De Onderwijsraad heeft het advies ’Uitgebreid onderwijs’ uitgebracht: extra aanbod voor 
verbetering van prestaties, verrijking en oriëntatie. Eén van de aanbevelingen gaat over de 
uitbreiding en/of flexibilisering van het lesrooster. Er wordt verwezen naar de ondersteuning 
van het project Andere Tijden.  
 
(meer….) 

 
Variatie in schooltijden 
 
Het ITS heeft een literatuurstudie gedaan naar de pedagogische effecten van verschillende 
invullingen van de schooldag, de schoolweek en het schooljaar.  
   
(meer....) 

 
De bestuurlijk juridische vormgeving van samenwerking 
 
Berenschot beschrijft de wijze waarop samenwerking tussen scholen voor primair onderwijs, 
kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen tot stand kan komen en bestuurlijk-juridisch 
kan worden vormgegeven.  
 
(meer....) 

 
Publicaties over schooltijden en integraal kindcentrum 
 
 
Het project Andere Tijden verzamelt relevante publicaties en onderzoeken die voor u van 
belang kunnen zijn. Indien u zelf tegen publicaties aanloopt: wij houden ons aanbevolen en 
zetten deze dan ook op onze site. Graag sturen naar: 
info@anderetijdeninonderwijsenopvang.nl  
 
(meer....) 
 

http://www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/Leeuwendaal_C01/Modules/NieuwsC/NieuwsC_Item.asp?ComID=6&ModID=134&ItemID=198&SessionID=7349927604662588390832329867&Time=12621
http://www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/Leeuwendaal_C01/Modules/NieuwsC/NieuwsC_Item.asp?ComID=6&ModID=134&ItemID=334&SessionID=7349927604662588390832329867&Time=12712
http://www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/Leeuwendaal_C01/Modules/NieuwsC/NieuwsC_Item.asp?ComID=6&ModID=134&ItemID=93&SessionID=7349927604662588390832329867&Time=12932
http://www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/Leeuwendaal_C01/Modules/NieuwsC/NieuwsC_Item.asp?ComID=6&ModID=134&ItemID=339&SessionID=7349927604662588390832329867&Time=121118
mailto:info@anderetijdeninonderwijsenopvang.nl
http://www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/Leeuwendaal_C01/showModuleItem.asp?comid=6&modid=404&SessionID=7349927604662588390832329867

