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Andere Tijden  

in onderwijs en opvang 
 
Een samenwerking van VOS/ABB, MOgroep Kinderopvang, PO-Raad, Het Kinderopvangfonds en BOinK 
 
 

Het veld bruist van de 
samenwerkingsinitiatieven 
 
Sterrenschool, OZO! , Educatief Centrum, integraal kindcentrum …. De afgelopen 
weken en maanden werden op diverse plaatsen initiatieven en publicaties 
gepresenteerd die aantonen dat het onderwijs – en opvangveld flink in beweging is; 
met de vernieuwing van schooltijden - zie Feiten over schooltijden, verderop in deze 
Nieuwsbrief - maar ook met verdergaande vormen van samenwerking. Het project AT 
gaat deze ontwikkeling in de komende twee jaar actief ondersteunen.  
 
Vensterschool van de toekomst: 
Onderwijs, Zorg, Opvang 
In Groningen is in het kader van de doorontwikkeling 
van de brede school aan twee concrete thema’s 
gewerkt: 
- Een geïntegreerd curriculum van onderwijs en 
buitenschoolse activiteiten volgens het 
bioritmemodel 
- De samenwerking van onderwijs en kinderopvang 
vertaald in een integraal model, met centrale 
aansturing, wederzijdse inzet van personeel, één 
pedagogisch beleid etc.  
De resultaten, aanbevelingen en veel praktische 
adviezen zijn vastgelegd in de publicatie OZO! 
Vensterschool van de toekomst en te verkrijgen bij 
SKSG, a.huisma@sksg.nl 
 

Samen-gaan voor kinderen:  
Educatief Centrum 
In Zutphen e.o werken ze stap voor stap aan het 
concept Educatief Centrum dat “meer is dan 
onderwijs en opvang”. Zoals het Educatief centrum 
de Hoven waar leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers gezamenlijke studiedagen hebben en 
waar één leerteam is opgezet dat jaarlijks thema’s  

afspreekt die binnenschools en buitenschools worden 
ingevuld. Elk educatief centrum in wording bepaalt 
zijn eigen tempo en aanpak. 
Meer informatie en bestellen van publicaties via 
www.educatief-centrum.nl 

 
Sterrenschool 2.0 
Eind september werd de uitgave Sterrenschool 2.0 
gepresenteerd in het Vlechtwerk in Almere, één van 
de basisscholen die de komende jaren omgebouwd 
gaat worden tot een sterrenschool. Het concept De 
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sterrenschool, een integraal kindcentrum met 
flexibele vakanties, 52 weken openstelling en 
individuele leerroutes met behulp van ICT, is door 
vertegenwoordigers van kinderopvang en 
basisonderwijs verdiept en van een implementatie-
plan voorzien. Ondertussen is in Apeldoorn de eerste 
sterrenschool daadwerkelijk gestart en Almere, 
Zutphen en den Bosch zijn in voorbereiding. 

Meer informatie en bestellen van de uitgave 
Sterrenschool 2.0: www.desterrenschool.nl 

            

Service Center Andere Tijden november 
2010 van start 
 

Begin november kunt u met al uw vragen terecht bij 
het Service punt: 
www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl  
Van hieruit wordt u op de hoogte gehouden van 
ontwikkelingen rondom schooltijden en de 
samenwerking tussen basisonderwijs en 
kinderopvang. In november zijn ook de eerste van 
een serie thematische katernen via deze site te 
downloaden. Dat zijn Knelpunten en oplossingen bij 
de invoering van andere schooltijden en Nieuwe 
tijden in de brede school. De discussiematerialen 
zoals de Argumentenkaart Schooltijden, de DVD 
Ouders over schooltijden en het Magazine Tijd voor 
nieuwe schooltijden? zijn voortaan via de site te 
bestellen. Zodra de site in de lucht is ontvangt u 
daarover bericht. 

Project Andere Tijden krijgt doorstart. 
PO-raad en VNG sluiten aan. 
 

Het Project Andere Tijden in onderwijs en opvang zal 
de komende twee jaar een doorstart krijgen. Wat 
blijft is de praktische ondersteuning van scholen, 
ouders en kinderopvang die werken aan nieuwe 
schooltijden. Maar het motto `het is tijd voor andere 
tijden’ vertalen we ook in ondersteuning van al die 
partijen die vèrder en méér willen en die de 
afstemming van tijden gebruiken om te bouwen aan 
een betere en een aantrekkelijker schooldag voor de 
kinderen en hun ouders.  

Vanaf september 2010 is de PO-Raad toegetreden 
tot de initiatiefgroep Andere Tijden. De VNG heeft 
zitting genomen in de adviesgroep.  

.

Project Andere Tijden in 2010-2011 
 
Praktische ondersteuning bij vernieuwing 
schooltijden 
• Servicecenter Andere Tijden voor informatie 

en advies 
• Masterclasses nieuwe schooltijden voor 

diverse doelgroepen (schoolleiders, MR-
leden) 

• Praktische adviezen in thematische 
katernen 

• Materiaal voor ouders en MR 
 
Van schooltijden naar integraal kindcentrum 
• Ondersteuning koplopers 
• Stimulering good practises 
• Expertbijeenkomsten 
 
Gemeenten (in samenwerking met VNG en 
Taskforce KOO) 
• Samenstellen kopgroep van wethouders  
• Masterclasses en workshops op locatie 
• Stimuleren van gemeentelijke initiatieven  
 
Onderzoek 
• Jaarlijkse overzicht van Feiten en Cijfers 

over nieuwe schooltijden 
• Onderzoek naar wensen van jonge ouders 
 
Maatschappelijk debat (in samenwerking met 
Taskforce KOO) 
• Jaarlijkse ontmoeting veld, beleid, politiek 

over voortgang 
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Feiten over schooltijden 

Hoeveel scholen hanteren andere tijden? 
 

Deze zomer maakte het project Andere Tijden een inventarisatie van de scholen die met 
nieuwe schooltijden werken. We schatten ook het aantal scholen dat daarover in 
gesprek is met ouders en leerkrachten.  
 

Circa 50 scholen werken nu met andere 
schooltijden 
Het aantal scholen dat al daadwerkelijk met een 
ander schooltijdenmodel werkt is per augustus 2010 
nog niet zo groot: circa 50.  

Voorbeelden: 
- 5 gelijke dagen model: o.a in Tilburg; Almere; 
Utrecht/Leidse Rijn; Hilversum; Capelle a/d IJssel; 
Rotterdam; Oldenzijl; Amersfoort; Delft  
- Bioritme model: Groningen; Rotterdam; Schiedam; 
Zandvoort 
- 7 tot 7 model: Zandvoort; Apeldoorn; Almere; 
Enschede  
 

Schatting: circa 500 scholen werken aan 
andere schooltijden 
Het afgelopen schooljaar namen circa 200 scholen en 
kinderopvangorganisaties deel aan de masterclasses 
Andere Tijden waaronder 120 aan de masterclass over 
het 5 gelijke dagenmodel. 400 organisaties uit het 
veld van onderwijs en kinderopvang hebben zich 
geabonneerd op de Nieuwsbrief Andere Tijden. De 
mailing van het magazine Tijd voor nieuwe tijden? 
leverde honderden aanvragen van nieuwe exemplaren 
op, met name bedoeld om de discussie onder team en 
ouders te ondersteunen. Eerdere uitgaven als 
Argumentenkaart Schooltijden en DVD Ouders over 
schooltijden zijn in grote oplagen in het veld 
verspreid. Dit zijn allemaal indicaties voor het aantal 
scholen waarop de discussie wordt gevoerd over 
verandering van tijden.  

Welk tijdenmodel is favoriet? 
De meeste scholen zijn geïnteresseerd in het 5 gelijke 
dagenmodel. Daarover woedt de discussie volop, vaak 
in combinatie met denken over een continurooster (= 
5 gelijke dagen met behoud van vrije 
woensdagmiddag). De gemiddelde voorbereiding van 
de overgang naar een ander tijdenmodel duurt 1,5 à 2 
schooljaren. De verwachting is dat met ingang van 
het schooljaar 2011 – 2012 heel veel scholen naar dit 
model zullen overstappen. 

Veel scholen vinden een dagindeling volgens het 
bioritme aantrekkelijk omdat het leren op 
piekmomenten kan plaatsvinden en dus effectiever is. 
Het Bioritme-model is lastig in te passen in de 
huidige regelgeving en financieringsvoorwaarden van 
de Wet Kinderopvang (geen BSO- gelden voor lange 
middagpauze). Een aantal scholen maakt een 
combinatie met onderwijstijdverlenging (en 
aanvullende gelden daarvoor) en slaagt er zo in de 
onderwijsuren anders op de dag in te zetten. Met 
name voor de kinderen die baat hebben bij meer 
leertijd (kansenscholen, brede scholen) kan het 
bioritme-model een oplossing zijn. Door de verlengde 
leertijd verplicht te stellen is er geen opdeling van 
kinderen.  

Ook de belangstelling voor een integraal model met 
een fulltime aanbod (7 tot 7) groeit. Binnen het 
dagvenster van 7.00 tot 19.00 uur kan de 
onderwijstijd volgens het 5 gelijke dagen òf het 
bioritme model worden ingedeeld. Vanwege de 
regelgeving kiezen de meesten voor het 5 gelijke 
dagenmodel. Openingstijden op jaarbasis is nog een 
knelpunt. 

De belangstelling voor de Masterclass 7 tot 7 model 
(voorjaar 2010) was onverwacht groot. Per augustus 
gaan twee scholen starten, Apeldoorn en Enschede. 
De interesse heeft een belangrijke impuls gekregen 
door de presentatie van het advies van de Taskforce 
Kinderopvang Onderwijs (maart 2010) en het 
gezamenlijk werken van schoolbestuurders en 
directeuren kinderopvang aan Sterrenschool 2.0 .  

 

OPROEP 
Het Project Andere Tijden houdt bij hoeveel en welke 
scholen overgaan op een ander tijdenmodel. We 
vinden het belangrijk om dit met beleidsmakers te 
communiceren. Bent u dit schooljaar overgegaan op 
andere schooltijden, meldt het dat aan 
anderetijdeninonderwijsenopvang@xs4all.nl 
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Schiedam werkt volgens het bioritme 
 

Basisschool 't Meesterwerk in Schiedam is een brede wijkschool waarin meer 
gebeurt dan lesgeven alleen. De school onderhoudt een uitgebreid netwerk 
met allerlei instanties in de buurt, die op hun beurt weer activiteiten op 
school organiseren. Ouders drinken koffie op school, de medewerkers van de 

ouderkamer horen wat er leeft in de wijk en wat de ouders bezighoudt. Eén van de 
wensen van ouders is dat de kinderen meer tijd op school doorbrengen.  
 

Leerprestaties verbeteren met  
bioritme model 
't Meesterwerk kwam tot de conclusie dat de 
leerprestaties van hun kinderen alleen verbeteren als 
je de leertijd verlengt én de tijd efficiënter besteedt.  
Daarvoor ging de schooldag op de schop. De school 
heeft een dagindeling volgens het bioritme van de 
kinderen. In samenwerking met Kinderopvang Mundo 
biedt de school dagarrangementen aan in vier 
blokken. Alle kinderen eten voortaan op school en ook 
de voor- en naschoolse opvang is ‘in huis’. Alles 
gebeurt in en om de school onder begeleiding van 
vertrouwde gezichten. Dat geeft rust.  
 

Schooldag in vier blokken. 
Blok 1: van 8.30 tot 11.30 uur 
Om 8.30 uur start in alle rust het lesprogramma. Tot 
9.00 uur is er tijd om een boekje te lezen, huiswerk te 
bespreken en tijd om een actualiteit te bespreken. De 
leerkracht neemt het dagrooster door, zodat de 
kinderen in de sfeer van de dag komen. 
Van 9.00 uur tot 11.30 uur zijn de ochtendlessen. Het 
kortetermijngeheugen is actief en de leerkracht geeft 
instructie over níeuwe lesstof op het gebied van 
rekenen, lezen en taal. De kinderen doen kleine 
opdrachten. In dit blok is er alleen een korte pauze 
van vijf minuten om iets te eten of te drinken. De 
kinderen gaan niet naar buiten, zoals op veel andere 
scholen wel gebeurt.  

 
Blok 2: van 11.30 tot 13.45 uur 
Dit blok is bedoeld om weer ‘op te laden’. Het is tijd 
om te eten en drinken, buiten te spelen en te rusten. 
De kinderen zijn wel bezig, maar op een heel andere 
manier dan ’s ochtends of ‘s middags. Ze kruipen met 
een boek in een hoekje of zijn bezig met een 
denkspelletje. Regel is dat niemand geluid maakt, 
overleg gebeurt fluisterend. In dit blok hebben ook de 
creatieve vakken, techniek en sport hun plek. De 
pauze van de leerkrachten is geregeld. De kinderen 

worden begeleid door medewerkers van Kinderopvang 
Mundo, leden van het managementteam, de 
sportleerkracht en stagiaires van de sportopleiding 
CIOS. 
 

Blok 3: van 13.45 tot 15.30 uur 
In het voorlaatste blok ligt de nadruk op de 
verwerking en herhaling van wat de kinderen ’s 
morgens hebben geleerd. Een ideale tijd bijvoorbeeld 
voor het vergroten van de woordenschat. Het blijkt 
dat vooral de (taal)zwakke leerlingen baat hebben bij 
deze indeling van de lesstof. De groepen 5 t/m 8 
werken in het laatste blok ook in ‘onderzoeksgroepen’: 
de kinderen bedenken wat ze over een bepaald 
onderwerp willen weten en formuleren zelf hun 
leervragen. Deze complexere taken waarbij kennis en 
vaardigheden geïntegreerd aan bod komen, spreken 
juist het lange termijngeheugen weer aan, dat nu 
actief is.  
Tussen 15.00 uur en 15.30 uur wordt de schooldag 
beëindigd. Het laatste werk wordt gemaakt en de 
doelen van de dag worden met de kinderen 
doorgenomen.  
 

Blok 4: van 15.30 tot 16.30 uur 
De school gaat uit en de verlengde schooldag begint. 
De kinderen mogen meedoen, maar het is alleen voor 
groep 7 en 8 verplicht. Het doel van de verlengde 
leertijd is de leerresultaten te verbeteren, de sociale 

Good practices 
 
• Andere Tijden wil het draagvlak voor 

nieuwe schooltijden vergroten, met name 
in het onderwijs. In de maatschappelijke 
discussie brengt Andere Tijden goede 
praktijkvoorbeelden in. 
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competenties te vergroten en hobby's en talenten van 
kinderen te stimuleren. De aangeboden activiteiten 
sluiten aan bij de wereld van de kinderen en leren hen 
vaardigheden toe te passen.  
Er is een eigen schoolsportschool, er zijn techniek- en 
rekenprojecten, kinderen schrijven brieven om ergens 
een bezoek te mogen gaan etc., etc.  
 

Vóór 8.30 en na 16.30 uur 
Voor de voor- en naschoolse opvang kunnen de 
kinderen terecht in de kindercaravan die op het 
schoolplein staat. Kinderopvang Mundo verzorgt de 

opvang. Op het terrein van de school kan een kind dus 
van 6.30 uur tot 18.30 uur terecht. Het hoeft nergens 
anders heen en blijft in de vertrouwde omgeving. 
 

Wat zijn de ervaringen? 
‘t Meesterwerk werkt al sinds 2008 met het bioritme-
model. Men is tevreden. Adjunct-directeur Paula 
Klarholz: “Kinderen zijn geconcentreerder, dat bleek 
onlangs bij het afnemen van de NIO-test. In het 
onderzoek van een LIO-student naar het welzijn en 
welbevinden van de kinderen, kwam naar voren dat de 
kinderen het als positief ervaren. Ouders geven aan 
blij te zijn met deze dagindeling”. 

         
Gluren bij de Buren 
 
Het Netwerkbureau Kinderopvang organiseert in 
november 2010 vier excursiedagen langs 
praktijkvoorbeelden van intensieve samenwerking 
tussen school en opvang. Daaronder zitten ook 
scholen die met andere tijden werken (Enschede, 
Capelle) Een uitgelezen kans om met uw team slimme 
en praktische oplossingen met eigen ogen te zien. 
Opgeven tot 22 oktober via 
www.netwerkbureaukinderopvang.nl

 

Opnieuw: Masterclass 
5 gelijke dagenmodel  
2 december (’s middags) wordt er in Woerden een 
masterclass 5 gelijke dagen aangeboden. Een 
ervaringsdeskundige schoolleider vertelt u de ins en 
outs van invoering van dit model. Voor opgave en 
details over aanvang en locatie: 
jlittink@vosabbconsulting.nl 

 
Masterclass op locatie  
Voor scholen en kinderopvang uit één gemeente, 
gebied of wijk die gezamenlijk aan de slag willen met 
andere tijden is er de mogelijkheid van een 
Masterclass op locatie. 

Inhoud van de cursus: gezamenlijk een vergezicht 
ontwikkelen, oriëntatie op verschillende 
tijdenmodellen; verken-ning van het krachtenveld en 
ontwerp van een lokale agenda en plan van aanpak. 

Voor informatie: 06-53932036 of 
anderetijdeninonderwijsenopvang@xs4all.nl 

 

Project Andere Tijden start serie 
thematische katernen.  
Praktische adviezen die scholen en 
kinderopvangorganisaties kunnen gebruiken bij de 
overgang naar andere schooltijden, dat is het doel van 
een serie thematische katernen die het Project Andere 
Tijden gaat uitbrengen.  

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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Het eerste katern wordt Nieuwe tijden in de brede 
school met praktijkvoorbeelden en praktische tips. 
Verschijnt: begin november 2010 (Jaarcongres Brede 
school) 

Het tweede katern Aan de slag met de schooldag; 
praktische adviezen geeft antwoorden op tien veel 
gestelde vragen over invoering van andere 
schooltijden (werktijden personeel, onderwijstijd, 
lunchtijd, flexibele vakanties ed.)  
Verschijnt: eind november 2010  
Beide katernen zijn straks via de site 
www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl 
te downloaden 

 
 
 
Discussiematerialen Andere schooltijden 
nog steeds beschikbaar! 
 

Magazine Tijd voor nieuwe schooltijden? 
(voor leerkrachten) 
Met ervaringen van collega’s met nieuwe 
schooltijden, interviews met collega’s, een dag op een 
7 tot 7 school, 9 vragen over arbeidsvoorwaarden e.d. 

Argumentenkaart Schooltijden 
Alle voor- en tegenargumenten over de huidige 
schooltijden op een rij; vanuit het perspectief van 
kinderen, leerkrachten, schoolleiders, kinderopvang of 
werkgevers.  

 

DVD Ouders over schooltijden 
Twee gezinnen – een met 5 gelijke dagen rooster, een 
met traditionele schooldag – over hun dagelijkse 
ritme van school en werk, de beleving van de 
kinderen, afwegingen, zorgen , dilemma’s.  

 

Bestellen? E-mail naar: 
anderetijdeninonderwijsenopvang@xs4all.nl 

 

 

 

Media-aandacht voor vrije 
woensdagmiddag 
Dat de woensdagmiddag een gevoelig item is, werd 
weer eens bevestigd door de media aandacht die 
begin september losbarstte naar aanleiding van het 
overzicht Feiten over schooltijden van het Project 
Andere Tijden. Op diverse sites leidde dit tot levendige 
debatten. Jammer is dat met de focus op de voors en 
tegens van de vrije woensdagmiddag, de motieven 
van scholen, ouders en kinderopvang om de schooldag 
anders te organiseren weinig ruimte krijgt. 
Uiteindelijk is het gezamenlijke doel een rijker en 
aantrekkelijker educatief en pedagogisch programma 
te bieden. Voor het Project Andere Tijden is het 
`goede gesprek’ over alternatieven voor de 
traditionele schooldag het belangrijkste. Scholen zijn 
in overleg met personeel en ouders vrij om deze 

alternatieven al of niet te benutten. Het belang van 
het kind blijft altijd centraal staan  

Een overzicht van de media aandacht kunt u vinden 
op: http://www.vosabb.nl/werkgevers-in-
onderwijs/actueel/nieuws/item/artikel/15477/1/ 

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. 
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Taskforce Kinderopvang en Onderwijs 
(KOO) gaat door. 
Maart 2010 presenteerde de Taskforce KOO haar 
advies Dutch Design met een schets van een 
pedagogische voorziening voor 0-12 jarigen waarin 
belangen van ouders en kinderen hand in hand gaan. 
Via debatten en presentaties is het gedachtengoed, 
waaraan een brede coalitie van sociale partners en 
branche organisaties heeft meegewerkt, verspreid. 
Ook onder politici in de hoop dat dit beleidsmatig 
door een nieuw kabinet wordt opgepikt. De Taskforce 
gaat de komende periode het debat `onder 
pedagogen’ stimuleren en met enthousiaste 
wethouders stedelijke Taskforces initiëren. 

Voor meer informatie: bureau@taskforcekoo.nl  

  

Publicaties OCW 
Eind oktober komen een aantal publicaties 
beschikbaar die in opdracht van het ministerie van 
OCW zijn vervaardigd: 

• 'Op weg naar het Integraal Kindcentrum, een 
verkenning', Sardes, 2010 

• 'De Route naar een Integraal Kindcentrum' , de 
Argumentenfabriek, 2010 

• 'Variatie in Tijden' , een verkenning naar 
(internationale) literatuur over de effecten van 
schooltijden, ITS, 2010 

De publicaties zijn straks via een aantal websites te 
downloaden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In de volgende Nieuwsbrief 
 
• Nieuw beleid rondom schooltijden? 

• Masterclasses voorjaar 2011 

• Vragen van ouders en MR-en 

 
 
Colofon 

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

 
Aanmelden of afzeggen nieuwsbrief 
anderetijdeninonderwijsenopvang@xs4all.nl 


