
 

Aan de leden van de VKC Onderwijs 

 

Den Haag, 9 april 2019 

Betreft: Inbreng VBS schriftelijk overleg beëindiging experiment flexibele onderwijstijden 

 

Beste woordvoerders onderwijs, 

 

Er is een schriftelijk overleg aangevraagd over de brief van de minister met betrekking tot de 

beëindiging van het experiment flexibele onderwijstijden. Scholen mogen vanaf het schooljaar 2020-

2021 geen flexibele onderwijstijden meer hanteren. VBS betreurt dit zeer en geeft u graag enige input 

voor het schriftelijk overleg mee.  

Twaalf scholen mochten vanaf 2011 afwijken van de centrale schoolvakanties en van de vijfdaagse 

schoolweek. Vijf van de twaalf scholen zijn door kwaliteitsproblemen voortijdig gestopt en twee 

scholen namen om die reden ingrijpende maatregelen. Daarentegen zijn er ook scholen met een 

sterke schoolorganisatie en goed doordachte aanpak die flexibele invulling van onderwijstijd bieden 

en tegelijk de onderwijskwaliteit borgen of uitbouwen, zoals minister Slob in de Kamerbrief over 

flexibele onderwijstijden schrijft.  

Op basis van onderzoek van de Onderwijsinspectie staakt de minister het experiment. De inspectie 

concludeert dat het flexibiliseren van het onderwijs directe gevolgen heeft voor de inrichting van het 

onderwijs en dat er flinke risico’s aan verbonden zijn. Deelnemende scholen moeten vanaf het 

schooljaar 2020-2021 weer aan de wet- en regelgeving voldoen. 

.  

Specifieke aandachtspunten: 

• De suggestie is dat de kwaliteit in het geding is bij flexibele onderwijstijden, maar is dat 

aangetoond?  

• De huidige maatschappij vraagt om flexibiliteit, innovatie en maatwerk. De minister heeft de 

ambitie om regeldruk te verminderen en maatwerk voor scholen mogelijk te maken. Hoe 

verhoudt het besluit om geen flexibele onderwijstijden meer te hanteren zich tot deze 

ambitie? 

• Minister Slob kondigt in de Kamerbrief aan mogelijkheden voor differentiatie en maatwerk te 

onderzoeken. Voor de zomer laat hij weten welke opties er vanuit de behoeften van leerlingen 

en leraren zijn. Opvallend is dat de minister in de brief de positie van ouders niet noemt, 

terwijl bij het experiment ‘het werkend- en gezinsleven van ouders’ juist de insteek was. 

Waarom worden de ouders nu niet meer genoemd? Zijn ouders in zijn afweging meegenomen? 

• Hoe gaat de minister om met de scholen waar het experiment wel tot goede resultaten heeft 

geleid? Hoe moeten deze scholen de geïmplementeerde vernieuwing verantwoord 

terugdraaien en weer te niet doen?  



• Pioniers zijn belangrijk in het onderwijs. Maatwerk, passend onderwijs, 21st century skills, 

IKC’s etc. vragen om meer flexibiliteit. Hoe voorkomt de minister dat onderwijsvernieuwing 

wordt geblokkeerd? 

• Omdat het experiment is opgestart op het moment dat de oude toetsingskaders nog golden 

(van voor 1 aug. 2017), zijn de oude toetsingskaders ook toegepast bij de eindinspectie in 

2018. Maar hoe verhoudt de evaluatie van dit experiment zich tot het nieuwe toetsingskaders 

die een bredere kijk op onderwijskwaliteit hebben?  

Vanzelfsprekend ben ik van harte bereid om bovenstaande punten verder toe te lichten. U kunt mij 

bereiken op 06 – 10 24 96 21. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Edward Moolenburgh 

Directeur VBS 

VBS is een vereniging van algemeen bijzondere scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Zo’n 

tweehonderd schoolbesturen en vierhonderd scholen – met ruim honderdtienduizend leerlingen – zijn lid van VBS. 

Veel van onze leden zijn kleinere schoolbesturen en scholen met een eigen (pedagogische) identiteit. 

VBS komt op voor de vrijheid van onderwijs: het recht van ouders om kinderen te laten onderwijzen op een manier 

die past bij hun opvattingen. De diversiteit in onze samenleving en het gegeven dat ieder kind anders is, vragen om 

scholen met een eigen karakter en visie. Het eigen karakter komt tot stand wanneer ouders en anderen zelf het 

initiatief nemen om een school te stichten. Dit kan dankzij artikel 23 van de Grondwet, dat het (algemeen) 

bijzonder onderwijs mogelijk maakt. 

VBS staat voor de menselijke maat in het onderwijs, waarbij scholen en schoolbesturen dicht bij ouders en 

leerlingen staan. Voor haar leden is VBS belangenbehartiger, helpdesk en verbinder. Bij alles wat we doen, handelen 

we vanuit betrokkenheid en deskundigheid. 


