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Gerelateerde artikelen 

• Denktank: nieuwe basisschool nodig  

De schooltijden zijn een overblijfsel uit de tijd van voor de industriële revolutie, toen de 

kinderen meehielpen op het land en ’s middags hun warme maaltijd kregen.  

Dat vinden staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs) en voorzitter Alexander Rinnooy 

Kan van de Sociaal Economische Raad. 

„Het is een botsing tussen oude vormen en nieuwe gedachten”, aldus Dijksma maandag in 

Den Haag op een symposium. De moderniseringen laten veel te lang op zich wachten, 

klaagde Rinnooy Kan daar. „Nederlandse regelingen schieten ernstig tekort. Ouders die in het 

buitenland hebben gewerkt en terugkeren, wacht een koude douche door wat daar mogelijk is 

en hier niet. Er wordt veel talent verkwist. Dat kunnen we ons niet meer permitteren.” Van 

hem mag best ook de grote vakantie op de discussieagenda worden gezet. 

Hij vindt dat er nog voor de volgende kabinetsformatie nu eens flinke stappen moeten worden 

gezet op weg naar een ’stabiele omgeving’ waarin kinderen van 0 tot 12 jaar zich kunnen 

ontplooien. Zowel voor de ouders als voor de kinderen biedt die kansen. 

Bij de jongste kinderen is het speciaal goed tegen de taalachterstand die onder grote groepen 

gesignaleerd wordt. Het kabinet bevordert al het aantal brede scholen, onderwijsinstellingen 

die samenwerken met bijvoorbeeld consulatiebureaus, sportclubs en muziekopleidingen. 

„Daardoor komen ook kinderen van ouders die niet zoveel verdienen in aanraking met sport 

en muziek”, aldus Dijksma. 
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'Schooltijden moeten op de helling' 

De huidige schooltijden moeten op de helling. Ze zijn een overblijfsel uit de tijd van vóór de 

industriële revolutie. Het is daarom hoog tijd voor modernisering. Dat stellen staatssecretaris 

Dijksma (Onderwijs) en voorzitter Rinnooy Kan van de SER. 

  

Dijksma en Rinnooy Kan zien veel heil in zogenaamde dagarrangementen, waarin kinderen al op school 

terecht kunnen wanneer hun ouders naar hun werk moeten. Na schooltijd krijgen de kinderen nog sport en 

muziek. 

  

Meer dan opvang 

Een dagarrangement moet meer bieden dan pure opvang, aldus Dijksma maandag op een symposium in 

Den Haag. De activiteiten moeten het kind helpen zich te ontwikkelen en kinderen met een taal-  of 

ontwikkelingsachterstand de kans geven die in te halen. 

  

Dijksma ziet de brede school als een goed voorbeeld. Een brede school biedt naast basisonderwijs 

kinderopvang, sport, spel, cultuur en pedagogische hulp. Het kabinet streefde ernaar voor 2011 1200 brede 

scholen te hebben. Die zijn er nu al. Dijksma vindt dat niet genoeg en wil er deze kabinetsperiode nog 

zeker 300 bij.  

  

Grote vakantie ter discussie 

Er moeten nog voor de volgende kabinetsformatie flinke stappen gezet worden op weg naar een 'stabiele 

omgeving' waarin kinderen van 0 tot 12 jaar zich kunnen ontplooien. Dat stelde Rinnooy Kan op hetzelfde 

symposium. Van hem mag de grote vakantie ook best op de discussieagenda worden gezet.  

  

Het moet voor basisscholen makkelijker worden om samen met andere organisaties goede kinderopvang 

te regelen. Dijksma bestudeert hoe ze een mouw kan passen aan huisvestingsproblemen en te strakke 

regelgeving. Na de zomervakantie presenteert zij haar plannen aan de Tweede Kamer. 
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'Snel aanpassing schooltijd'  
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Tekstgrootte  

 

DEN HAAG - De klassieke schooltijden in Nederland moeten snel op de schop. Meer 

kinderen moeten in de nabije toekomst een 'dagarrangement' krijgen. Ze kunnen dan al op 

school terecht wanneer hun ouders naar het werk moeten en na de les krijgen ze op school nog 

muziek en sport.  

 

Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs gisteren gezegd op een symposium 

in Den Haag. Met voorzitter Alexander Rinnooy Kan van de Sociaal Economische Raad is zij 

van mening dat de schooltijden die nu nog gemeengoed zijn, een overblijfsel zijn uit de tijd 

van voor de industriële revolutie, toen de kinderen meehielpen op het land en 's middags hun 

warme maaltijd kregen.  

 

Werkende ouders komen nu bijvoorbeeld met hun werk in de knoop wanneer ze hun kinderen 

op tijd van school moeten halen. " Het is een botsing tussen oude vormen en nieuwe 

gedachten", aldus Dijksma.  

 

In de brede school ziet zij een goed voorbeeld van hoe het ook kan. Een brede school biedt 

naast basisonderwijs kinderopvang, sport, spel, cultuur en pedagogische hulp. Het kabinet 

streefde ernaar voor 2011 1.200 brede scholen te hebben. Die zijn er nu al. Dijksma vindt dat 

niet genoeg en wil er deze kabinetsperiode nog zeker 300 bij. 

 

Volgens Dijksma moet het voor basisscholen makkelijker worden samen met andere 

organisaties goede kinderopvang te regelen. Ze bestudeert hoe ze aan huisvestingsproblemen 

en te strakke regelgeving een mouw kan passen. Het plan wordt na de zomer aan de Tweede 

Kamer gepresenteerd.  

 

 

 



(Brede school.nl, 19 mei 2009) 

 

De klassieke schooltijden mogen wat staatssecretaris Sharon Dijksma betreft 

snel vervangen worden door een dagarrangement. Dit pas beter bij het 

dagritme van ouders en kinderen. 

 

‘De schooltijden zijn een botsing tussen oude vormen en nieuwe gedachten’, aldus Dijksma. 

De staatssecretaris deed de uitspraak gisteren op een symposium over nieuwe schooltijden 

van de ministeries voor onderwijs en sociale zaken in Den Haag. Ze is van mening dat de 

huidige schooltijden een overblijfsel van de tijd van voor de industriële revolutie zijn. Ze ziet 

de brede school als goed voorbeeld van de combinatie zorg, opvang, onderwijs, sport en 

vrijetijdsbesteding. De staatssecretaris wil ook de huisvestingsproblemen en strakke 

regelgeving aanpakken. Ze presenteert na de zomer haar plannen aan de Tweede Kamer 

presenteren, zo bericht de Gelderlander.  
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'Parapluschool ook voor kinderen goed' 

Geplaatst: 02 mei 2009 05:00, laatste wijziging: 01 mei 2009 21:12 

door onze redacteur Petra Noordhuis 

EDE - Stichting Proominent wil in Ede een 'parapluschool' opzetten waar kinderen het hele 

jaar door complete werkdagen terecht kunnen voor kinderopvang, basisonderwijs en hobby's. 

Het aantal werkende vrouwen in Nederland neemt toe, net als het aantal kinderen dat naar de 

buitenschoolse opvang gaat, constateert Han Plas, voorzitter van Stichting Proominent. Deze 

stichting vormt het bestuur van dertien openbare basisscholen in Ede. Dat kinderen na 

schooltijd naar de buitenschoolse opvang gaan, is niet de beste organisatievorm, meent Plas. 

,,Ik zie twee grote nadelen. Onderwijs en opvang zijn sterk gescheiden, terwijl de opvoeding 

beter vanuit één optiek kan gebeuren. Een ander nadeel is dat de school sterk op het 

cognitieve is gericht en de buitenschoolse opvang op het speelse. Het zou volgens mij heel 

goed zijn daarin meer afwisseling te brengen.'' 

Zijn oplossing: een 'parapluschool' waar kinderen tot twaalf jaar het hele jaar door een 

evenwichtig programma aangeboden krijgen. Niet alleen leerlingen in het basisonderwijs 

kunnen er terecht, maar ook kinderen die nog niet tot deze groep behoren. 

Het concept van de parapluschool doet denken aan de 'brede school' waar verschillende 

instanties onder één dak samenwerken. Er zijn al 1200 brede scholen in Nederland. Nieuw 

aan de parapluschool is dat het volledige programma door één instantie wordt aangeboden, 

namelijk de school zelf. Zo'n school bestaat nog niet in Nederland. 

Eliteschool  
De gemeente Ede onderzoekt momenteel in opdracht van Stichting Proominent of er in de 

Gelderse plaats behoefte is aan een parapluschool. Halverwege juni is het onderzoek 

afgerond. Als er genoeg belangstelling voor blijkt te zijn, gaat Stichting Proominent in 

samenwerking met de gemeente Ede proberen een parapluschool op te zetten. 

Plas ziet een school voor zich waar dagelijks een mix van lessen, ontspanning, creatieve 

activiteiten, cultuur en sport wordt aangeboden, in een dagschema van half negen 's ochtends 

tot half zes 's middags. ,,Veel buitenlandse scholen zijn al op een vergelijkbare manier 

opgezet, zoals de particuliere scholen voor voortgezet onderwijs in Engeland'', vertelt Plas. De 

parapluschool hoeft volgens hem geen dure eliteschool te worden, omdat veel kinderen toch 

al naar de buitenschoolse opvang en naar een sportclub of de muziekschool gaan. 

De school blijft in de vakanties gewoon open, vertelt Plas. Dan krijgen de kinderen een 

speciaal programma voorgeschoteld. Een paar weken per jaar zijn ze helemaal vrij om met 

vakantie te gaan. Dat gebeurt gespreid. Ouders mogen voor hun kinderen zomervakantie 

opnemen in juni, juli of augustus en één week in oktober, één in december en één in februari. 



Eentonig  
De parapluschool is in het belang van moeders, meent Plas. ,,Zij hoeven hun kinderen na 

schooltijd niet meer van hot naar her te sjouwen.'' Hij gelooft dat de kinderen er ook baat bij 

hebben. ,,Het is de maatschappelijke realiteit dat moeders aan het werk zijn. Nu gaan kinderen 

in de grote vakantie soms vijf weken naar de buitenschoolse opvang. Dat is erg eentonig.'' Op 

een parapluschool kan meer afwisseling worden geboden. Bovendien kan zo'n compleet 

programma bijdragen aan een ,,evenwichtige ontwikkeling van het kind in zowel cognitief, 

emotioneel, sportief als creatief opzicht'', gelooft Plas. 

Bijkomend voordeel is volgens Plas dat kinderen er leren om zich langere tijd in een groep te 

handhaven. ,,De gezinnen zijn kleiner geworden. Als kinderen thuis zijn, worden ze opgevoed 

als prinsjes en prinsesjes. Ze krijgen alle aandacht en hebben vaak geen oudere broer of zus 

die ze kan corrigeren, waardoor ze erg ik-gericht worden. Daarom denk ik dat het wel goed is 

dat kinderen leren om zich langere tijd in een groep te leren gedragen.'' 

Een landelijke denktank van mensen die werkzaam zijn bij organisaties in en om het 

onderwijs, heeft net een rapport uitgebracht over De Sterrenschool. Dat is een concept-

basisschool met vergelijkbare kenmerken als de parapluschool. ,,Er broeit iets in de 

maatschappij'', constateert Plas. 

,,De organisatievorm van het onderwijs stamt uit de jaren vijftig, terwijl de maatschappij is 

veranderd. Nu het meivakantie is, valt het mij bijvoorbeeld op dat je zo ontzettend veel opa's 

en oma's met kleine kinderen ziet rondlopen.'' 

 

 


