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  Kijkje achter de schoolmuur   Ook zo benieuwd hoe andere scholen werken 
of innoveren? Deze nieuwe rubriek geeft je 
inspiratie en ideeën.

tijden en vakanties. ‘We zijn 50 weken per jaar open van 

acht tot zes, dat kun je niet bekostigen uit alleen de lump-

sum. Daarom zijn we ook een kinderopvang en hebben we 

via de kinderopvangtoeslag een andere bron aangeboord. 

Dat nivelleert en vangt de kosten zoveel mogelijk op’, legt 

Maters uit.

Er is geen subsidie gekoppeld aan het experiment. Maters 

pleit voor een andere manier van financieren. ‘Nu wordt 

veel geld uitgetrokken voor passend onderwijs, achter-

standenbeleid, leertijdverlenging en summer schools 

bijvoorbeeld. Als je echt kansengelijkheid wilt creëren voor 

ieder kind zou je die gelden moeten combineren, zodat 

elke school een sluitend dag-arrangement voor ieder kind 

kan bieden.’

# De Buitenkans in Heerenveen
Basisschool De Buitenkans in Heerenveen start vanaf 4 

januari 2021 met Ruimte in Onderwijstijd. ‘We hebben de 

school bedacht vanuit ons ideaalbeeld om 50 weken per 

jaar open te zijn. We zouden wel gek zijn geweest om niet 

mee te doen’, lacht directeur-bestuurder Theo Rinsma. 

‘Het voordeel is dat we een evenwichtiger en rustiger jaar 

krijgen doordat niet alles gericht is op 40 onderwijsweken. 

Ook heb je gemiddeld minder kinderen in je groep, waar 

je er nu 25 of 0 hebt, zijn dat er straks gemiddeld 21 of 

22.’ Rinsma vindt het jammer dat er geen subsidie aan het 

project verbonden is. ‘Het kost namelijk wel meer geld. 

We krijgen 10 extra weken aan stookkosten. Daarnaast 

moet je verschillende investeringen doen om de flexibele 

vakanties te faciliteren.’  

# De School in Zandvoort
Voor aanvang van het experiment Ruimte in Onderwijstijd 

diende De School een plan in bij het ministerie van OCW. 

Rosanne Maters, directeur van De School: ‘Onderwijs kun 

je door de ruimere openingstijden zo passend mogelijk 

maken. Wij maken voor ieder kind een persoonlijk leerplan, 

waarbij de onderwijsinhoud en tijden onderwerp zijn van 

gesprek tussen leerkracht, leerling en ouder(s). Elk kind en 

gezin is anders en samen wil je de beste ontwikkelingsmo-

gelijkheden voor het kind. Daardoor spreken we niet over 

achterlopen, diagnoses of uitval, want door het leerplan op 

maat te maken, doen dit soort problemen zich niet voor.’

Het vervolg van experiment flexibele onderwijstijden is 

essentieel voor De School. Sinds de oprichting in 2008 is 

De School 50 weken per jaar open. Vakanties en tijden zijn 

flexibel in te delen door de integratie van onderwijs en 

opvang. Door een jaarronde openstelling, inspraak in het 

leerplan en thematisch onderwijs heeft de school als doel 

om gelijke kansen te bieden voor ieder kind. ‘Ons doel 

is om het onderwijs voor leerlingen te verbeteren door 

onderwijs op maat te kunnen bieden door flexibele tijden. 

Daarom ben ik dankbaar dat er een nieuw experiment is, 

zodat wij op dezelfde manier door kunnen gaan met het 

bieden van passend onderwijs. Tegelijkertijd zou je wen-

sen dat iedere school de mogelijkheid heeft het onderwijs 

op deze manier vorm te geven’, vertelt Maters.

 

Ouders met een leerling op De School kunnen kiezen uit 

twee pakketten: een basispakket met reguliere schooltij-

den en vakanties, en een totaalpakket met mogelijkheid 

om 2400 uur per jaar onderwijs te genieten en variabele 
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De School in Zandvoort en De Buitenkans in Heerenveen behoren tot 

de twintig deelnemers aan het experiment Ruimte in Onderwijstijd. De 

deelnemende scholen mogen afwijken van de vakantieregeling, van de 

vijfdaagse schoolweek en onder voorwaarden mogen andere professionals 

voor maximaal 100 uur per jaar lesgeven. 

Als school 50 weken per jaar open 


