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Andere Tijden  
in onderwijs en opvang 
 
Een samenwerking van VOS/ABB, MOgroep Kinderopvang, Het Kinderopvangfonds en BOinK 
 
 

Discussiematerialen over 
schooltijden uitgebracht 
 
 

Het project Andere Tijden heeft twee 
‘tools’ ontwikkeld die scholen kunnen 
gebruiken wanneer ze de discussie over 
andere schooltijden willen starten: 
- de Argumentenkaart Schooltijden 
met de voors en tegens van de huidige 
schooltijden in beeld 
- de DVD Ouders over schooltijden, 
waarin twee gezinnen een dag worden 
gevolgd en een breed palet van 
meningen van ouders aan bod komt. 
 
Beide producties zijn bedoeld om het gesprek met 
ouders, het team en de MR over een mogelijke 
aanpassing van schooltijden goed te voeren.  
Alle schoolbesturen ontvangen in september een 
gratis exemplaar van de argumentenkaart en 
informatie over de bestelwijze. 
 

Argumentenkaart Schooltijden: voors en 
tegens van huidige tijden in beeld 
 
In opdracht van de initiatiefgroep Andere Tijden in 
onderwijs en opvang heeft de Argumentenfabriek de 
Argumentenkaart Schooltijden ontwikkeld. Hierop zijn 
de voor- en nadelen van de huidige schooltijden 
vanuit het perspectief van ouders, kinderopvang-
organisaties, schoolleiders, leerkrachten, werkgevers 
en burgers in kaart gebracht. De kaart is tot stand 
gekomen in workshops met vertegenwoordigers van 
de belanghebbenden bij de schooltijden. 
 
 

Foto: 18 mei jl. heeft Gijs van Rozendaal, voorzitter van 
de initiatiefgroep, het eerste exemplaar van de 
Argumentenkaart Schooltijden overhandigd aan 
staatssecretaris Dijksma van OCW en staatssecretaris 
Klijnsma van SZW en dhr. Rinnooy Kan, voorzitter van 
de SER . 
 

In deze Nieuwsbrief 
 
• Debatmaterialen nieuwe schooltijden 

beschikbaar 
• (good practices) Parapluschool en 

Vensterschool van de toekomst 
• Nieuwe schooltijden op kleine scholen 
• Masterclasses najaar 2009 
• Onderzoek naar pedagogische aspecten van 

andere tijden 
• Enquête Waar heeft uw organisatie 

behoefte aan? 
• Activiteiten Andere Tijden in 2009-2010 
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Een goed gesprek met team,  ouders en 
MR 
De Argumentenkaart Schooltijden is bedoeld als 
discussiemateriaal voor bijeenkomsten met ouders, 
MR-leden, schoolleiders, besturen of lokale 
samenwerkingsinitiatieven. De MR heeft 
instemmingsrecht bij het overgaan naar andere 
schooltijden. 
Ieder kan met behulp van de kaart de eigen 
argumenten bepalen en oordelen wat het zwaarste 
weegt. Men kan zich ook verdiepen in de positie van  
andere betrokkenen, wat de kwaliteit van het debat 
kan bevorderen. Bij de kaart wordt een handleiding 
geleverd met tips en suggesties.   
 
De DVD  Ouders over schooltijden 
Anne Peetoom, journalistieke producties,  heeft in 
opdracht van het project Andere Tijden een korte film 
gemaakt over ouders ‘op weg’  naar andere 
schooltijden.  Ze volgt hierin twee gezinnen met 

verschillende tijden (traditioneel en 5 gelijke 
dagenmodel) van het ontbijt tot het avondeten.  
Tussendoor komen de meningen van ouders, hun 
zorgen, dilemma’s en ervaringen aan bod. Een tot de 
verbeelding sprekende, inspirerende registratie voor  
iedereen die het onderwerp 'andere  
schooltijden' op de agenda wil zetten en het  
perspectief van ouders wil belichten

 
 

 
Good practices 

Ede onderzoekt haalbaarheid Parapluschool 
 
 

Is het mogelijk om op lokaal niveau een school neer te zetten die een dagelijks aanbod 
biedt van 7 tot 7 uur en 52 weken per jaar open is? Stichting Proominent, een 
schoolbestuur voor openbaar onderwijs in EDE, onderzoekt de haalbaarheid van wat 
men de Parapluschool is gaan noemen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met financiële 
steun van het project Andere Tijden. 
 
Profiel 
De Parapluschool richt zich op de werkende ouders 
van Ede en omgeving. De school heeft de ambitie om 
een dagarrangement van 7 tot 7 uur te bieden met  

 
een mix van onderwijs, kinderopvang, sport en 
cultuur. Ook gedurende de reguliere vakantie is de 
school open. 
 

 
Waar heeft uw organisatie behoefte aan? 
Vul de bijgevoegde enquête in!! 
 

Het project Andere Tijden zet in het schooljaar 
2009-2010 weer allerlei nieuwe activiteiten op. 
Daarbij willen we graag inspelen op vragen van 
schoolbesturen, schoolleiders, MR-en en 
kinderopvangorganisaties. We vragen u dan ook 
uw wensen en behoeftes aan ons mee te geven en 
de enquête bij deze nieuwsbrief aan ons retour te 
mailen. 

Bestellen 
 
I. De Argumentenkaart (A3 formaat, full colour) 
 

De Argumentenkaart is beschikbaar in 
sets van 10 exemplaren met 
handleiding.  
Kosten: € 25,- (incl. verzendkosten) 

 
II. DVD Ouders over schooltijden (12 minuten) 
 

De DVD is los en in combinatie met de 
argumentenkaart te bestellen. 
Kosten losse exemplaren:  € 17,50  
(incl. verzendkosten) 

 
III. Argumentenkaart (10 ex.) + DVD  Ouders 
over schooltijden tezamen   

Kosten: € 37,50 (incl. verzendkosten) 
 
 
Bestel via bijgevoegd bestelformulier of email 
naar:   
anderetijdeninonderwijsenopvang@xs4all.nl 
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Behoeftepeiling 
Samen met de gemeente Ede is het idee van de 
parapluschool voorgelegd aan een burgerpanel. 350 
Edese burgers spraken zich uit.  Van de respondenten 
met kinderen tussen 0 en 12 jaar zou 50% hun kind 
(misschien) aanmelden. Met name de ouders die nu 
van kinderopvang gebruik maken, zijn in het nieuwe 
concept geïnteresseerd. Als  volgende stap is een 
enquête onder de doelgroep uitgezet: ouders met 
kinderen in de leeftijd 0-12 jaar. Waarschijnlijk mede 
door de publiciteit, is de respons groot (40%)  De 
resultaten worden deze zomer uitgewerkt. 
 

Klankbordgroep 
Om zoveel mogelijk betrokken en actief te laten 
meedenken, is een klankbordgroep van directeuren, 
leerkrachten, kinderopvang en sport en cultuur 
ingesteld. Deze groep werkt aan het jaarrooster, het 

dagprogramma, het personeelsbestand en de 
samenwerking met derde partijen. 
 

Financiële haalbaarheid 
Het businessmodel is één van de belangrijkste punten 
voor het doen slagen van de Parapluschool. Hoe ga je 
om met publieke en private geldstromen? Wat kan 
wel en niet uit overheidsgelden worden betaald? Hoe 
groot wordt de ouderbijdrage? Ook deze vragen 
worden in de haalbaarheidsstudie meegenomen 
 

Najaar oplevering 
Dit najaar wordt het onderzoek afgerond en ligt er 
een concept, een beeld van de lokale behoefte en een 
financiële onderbouwing. Dan zal de stichting 
Proominent beslissen of de Parapluschool in Ede in 
2010 werkelijkheid gaat worden. 

 
 
 

Sterrenschool 2.0 van start 
 
In september 2009 gaat een gezelschap van 
schoolbesturen en kinderopvangondernemers onder 
leiding van de Argumentenfabriek van start om het 
idee van de Sterrenschool een verdiepingslag te 
geven: Sterrenschool 2.0 
Twee denktanks gaan het concept verder vormgeven 
vanuit de vraag ‘wat moet er gebeuren om volgende 
week met een sterrenschool te starten?’ het concept 
verder vormgeven. In het eerste concept was de rol 
van de kinderopvang nog niet uitgewerkt. Die krijgt 
nu extra aandacht. In het voorjaar van 2010 hoopt 
men het concept Sterrenschool 2.0  te presenteren. 
Project Andere Tijden ondersteunt dit initiatief.. 
 
 

Gestart: bioritmeschool in Zwolle 
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar is in Zwolle de 
Veerizon-school gestart. Onder het motto ‘Heel 
bijzonder onderwijs' wordt  van 07.00 tot 18.00 uur,  
6 dagen per week, 52 weken per jaar onderwijs, 
kinderopvang en vrijetijdsactiviteiten aangeboden.  De 
doelgroep zijn kinderen van 0 tot 14 jaar en voor de 
programma- opbouw wordt het bioritme van kinderen 
gevolgd. 
Voor meer informatie zie: 
www.heelbijzonderonderwijs.nl 
 
 
Kleine kernen 
 
Het project Andere Tijden is in gesprek met scholen in 
kleine kernen over het opzetten van een pilot om 
schooltijden aan te passen en een compleet 

dagarrangement in samenwerking met de 
kinderopvang te bieden. Hierbij is het zaak om van 
elders opgedane ervaringen gebruik te maken. Wilt u 
hierover met ons in contact treden, mail dan naar 
anderetijdeninonderwijsenopvang@xs4all.nl 
 

 

Activiteiten Andere Tijden in het 
schooljaar 2009-2010 
 
Laten zien dat het kan  (good practices) 
• Pilot nieuwe tijden in kleine kernen 
• Pilot nieuwe tijden en de brede school 
• Ondersteuning Sterrenschool 2.0 
 
Leren van elkaar (kennisdelen) 
• Regionale masterclasses `5 gelijke 

dagen’ najaar 2009 
• Nieuwe masterclasses (voorjaar 2010) 
 
Enthousiasmeren van onderop (debat) 
• Verspreiding Argumentenkaart 

schooltijden  
• Verspreiding DVD Ouders over 

schooltijden 
• Advisering Hoe verkrijg ik draagvlak voor 

nieuwe schooltijden? 
• Inleidingen, workshops,  lokale 

trainingen op verzoek, landelijke 
conferentie  

 
NB. Geef uw wensen voor activiteiten 
rondom nieuwe schooltijden aan ons door 
en vul bijgevoegde enquête in! 
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Groningen werkt aan ‘De Vensterschool van de toekomst’ 
 
 

Het openbaar onderwijs in Groningen is op drie manieren bezig met de schooltijden in 
de stad. Samen met de kinderopvang zoeken ze naar een model dat bij de 
leerlingenpopulatie en de buurt past. Lokaal maatwerk in de praktijk! 
 
Bioritme aanpak 
Twee scholen kiezen voor een  combinatie van 
bioritme en verlengde schooldag.  De schooldag stopt 
dan voor de kinderen om 16.30.  Ze krijgen extra taal 
en rekenen en de lange middagpauze is voor sport, 
ontspanning en culturele activiteiten. De gezamenlijke 
leerkrachtenteams hebben de opbouw van de stof in 
het ochtendrooster al op het bioritme aangepast.  Met 
ingang van augustus 2010 hoopt men met de nieuwe 
dagindeling te kunnen werken. Dat hangt o.a. af van 
de mogelijkheid om de bso-uren (en gelden!) naar een 
ander tijdstip op de dag te verplaatsen, namelijk in de 
lange middagpauze. 
 

Onderwijs van 8 tot 2  uur of 
continurooster 
Twee directeuren starten dit schooljaar met het 
voorbereidingstraject voor verschuiving van de 
schooltijden naar 8 tot 2 uur.  Hier ligt de focus op 
het verkrijgen van draagvlak onder de ouders en het 
traject dat daarvoor nodig is.  De DVD ‘Ouders over 

schooltijden’ gaat hierin een rol spelen. De scholen 
willen - na instemming van de MR – in augustus 
2010 overstappen. 
 

Integraal samenwerken 
Rondom de opening van een verbouwde school 
waarin opvang, peuterspeelzaal en basisschool 
samenwonen, is de koe bij de horens gevat en gaan de 
kinderopvang SKSG en de basisschool hun activiteiten 
nog meer op elkaar afstemmen.  Op een manier die 
praktisch en efficiënt is, want extra geld en 
menskracht is er niet. De ambitie voor komend 
schooljaar is om de communicatie met ouders 
gezamenlijk op te pakken, de integratie van 
naschoolse activiteiten en de buitenschoolse opvang 
te bewerkstelligen en een vorm van gezamenlijk 
management te vinden. 
 
Meer informatie over De Vensterschool van de 
toekomst, Maria Jongsma, projectleider 
T 06- 51173336

 
 
 

 

Nieuwe data voor Masterclasses  
‘5 gelijke dagen model’ 
 
18 juni jl. hebben opnieuw 25 scholen en 
kinderopvangorganisties kennis genomen van het 5 
gelijke dagenmodel aan de hand van de ervaringen in 
Tilburg. VOS/ABB neemt het stokje in het nieuwe 

schooljaar over en biedt dit najaar drie regionale 
masterclasses over het 5 gelijke dagenmodel aan: 
Zwolle  3 november 
Eindhoven 10 november 
Haarlem  12 november 
 
Opgave en meer informatie bij VOS/ABB,  
Jan Littink: 
;jlittink@vosabbconsulting.nl 
 

Nieuwe masterclasses 
In het voorjaar van 2010 zullen vanuit het project 
Andere Tijden nieuwe masterclasses worden 
aangeboden.  
 
Voorlopige thema’s: 
• Hoe zet je lokaal de samenwerking tussen 

onderwijs en kinderopvang op? 
• Werken aan een 7 tot 7 concept: ervaringen in 

het land 
 
Informatie over thema’s, data en locatie zal in de  
eerstvolgende Nieuwsbrief worden gegeven. 

 
Kennisdelen 
 
• Met masterclasses, workshops en trainingen 

werkt Andere tijden aan de verspreiding van 
kennis en ervaring met nieuwe schooltijden. 

 
• Onder het motto `leren van elkaar’ worden 

daarvoor ervaringsdeskundige schoolleiders 
en kinderopvangondernemers aangetrokken 
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Symposium Nieuwe tijden in onderwijs 
en opvang: Het veld presenteert een 
werkagenda 
 
De ministeries van OCW en SZW organiseerden 18 
mei jl. het symposium Naar nieuwe tijden in onderwijs 

en opvang. Gedurende de dag presenteerden scholen 
en kinderopvangondernemers diverse tijdenmodellen. 
Zij gaven o.a. aan wat er voor nodig is om deze te 
implementeren. De deelnemers aan het symposium 
hebben met deze input een Werkagenda Nieuwe 
Tijden opgesteld en deze overhandigd aan 
staatssecretaris Sharon Dijksma.  
Dijksma heeft toegezegd te onderzoeken of er 
experimenteerruimte te regelen is en wil de 
informatieverspreiding over nieuwe schooltijden en 
onderzoek naar effecten van andere modellen 
ondersteunen. Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van 
de SER, hield een warm pleidooi om in de volgende 
kabinetsperiode nu echt met de invoering van 
sluitende dagarrangementen te beginnen. 
Over het symposium verschijnt in september 2009 een 
brochure met alle inleidingen en de Werkagenda: een 
advies van het veld aan de regering. 
 
Voor meer informatie:  
Oberon,  Michiel van der Grinten, 
(MvdGrinten@oberon.eu) of  
Duin Projectmanagement (duinpm@xs4all.nl) 

 
 
Expertmeeting Pedagogische aspecten 
van andere schooltijden, ECO3 
 
Een gemengd gezelschap van pedagogen, 
onderzoekers, experts en beleidsmakers boog zich 18 
juni jl. over de pedagogische invalshoek van andere 
schooltijden. In het debat – lokaal en landelijk – gaat 
het pedagogisch argument snel over tafel, maar wat 
is er eigenlijk bekend over de effecten van 
tijdsindelingen op kinderen? Conclusie op de 
bijeenkomst: “we weten weinig tot niets of tijden van 
invloed zijn op het leereffect en welbevinden van 
leerlingen”. In een onderzoeksprogramma zal dat de 
eerste vraag moeten zijn. Onderzoek op pilotscholen 
kan kennis opleveren evenals inventarisatie van 
internationale kennis.  
Eind augustus volgt een uitgebreid verslag van de 
expertmeeting, op te vragen bij Pieter Paul Bakker, 
NJI, p.bakker@nji.nl 
 

Media-aandacht voor andere 
schooltijden 
 
• BBMP Vakblad voor bestuurders in de 

kinderopvang belicht het belang van de 
kinderopvang bij nieuwe schooltijden (sept 09) 

• In Over Onderwijs (uitgave van VOS/ABB) een 
artikel over het project Andere Tijden (juli 09) 

• In LOF - ‘voor werkende ouders’ een editorial van 
Jolanda Holwerda over de lastige laatste 
schoolmaand voor ouders (juli 09)  

• Op  Brede school.nl aandacht voor de 
Kantoortijdenschool in Hoofddorp met eigen 
naschoolse opvangorganisatie (juni 09)  

• Het initiatief  De parapluschool (EDE) is 
uitgebreid belicht door het Nederlands Dagblad 
(mei 09) en NRC Next (juli 09) 

 

Andere Tijden op Nationaal Congres 
Primair Onderwijs 
 
Het project Andere Tijden zal een workshop verzorgen 
op het Nationaal Congres Primair Onderwijs, 11 
november a.s.. Organisator is Studiecentrum voor 
Bedrijf en Overheid (www.sbo.nl) 

 
Stimuleren Debat 
 
• Andere Tijden wil het draagvlak voor 

nieuwe schooltijden vergroten, met name in 
het onderwijs. In de maatschappelijke 
discussie brengt Andere Tijden goede 
praktijkvoorbeelden in. 

In de volgende Nieuwsbrief 
• Hoe krijg je draagvlak voor andere 

schooltijden? Ervaringen uit de praktijk. 
• Nieuwe schootlijden in kleine kernen 
• Nieuwe masterclasses voorjaar 2010 
• Advies Taskforce Kinderopvang en 

Onderwijs 
 
Colofon 

Anki Duin / 06 – 5393 2036 
Projectleider Andere Tijden 
In onderwijs en opvang 

 
Aanmelden of afzeggen nieuwsbrief 
anderetijdeninonderwijsenopvang@xs4all.nl 


