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Algemeen
De Tweede en de Eerste Kamer hebben ingestemd met voorstellen om schoolbesturen
meer keuzevrijheid te geven bij de inrichting van de onderwijstijd. Om dit mogelijk te
maken worden de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet
medezeggenschap onderwijs 1992 aangepast. Deze wetswijzigingen gaan naar
verwachting in op 1 augustus 2006. Tot die datum moeten scholen zich aan de bestaande
wetgeving houden.

Wat verandert er?
De flexibilisering van de schooltijden geldt voor scholen voor basisonderwijs, speciale
scholen voor basisonderwijs en scholen en instellingen voor speciaal (voortgezet)
onderwijs. De wijzigingen hebben betrekking op het aantal uren per jaar, het aantal
dagen per week en de noodzaak om ouders te betrekken bij het vaststellen van de
schooltijden. De specifieke bepalingen voor het speciaal onderwijs worden hieronder nog
apart toegelicht.

Aantal uren per jaar
•

Het wettelijke voorschrift dat scholen niet langer dan 5,5 uur per dag les mogen
geven vervalt. Scholen moeten wel zorgen voor een evenwichtige verdeling van
activiteiten over de dag.

•

De onderwijstijd over acht schooljaren blijft minimaal 7520 uur. Scholen mogen
daarbij het verschil in het aantal uren tussen de onderbouw en de bovenbouw laten
vervallen. Nu is het nog zo dat de groepen 1 t/m 4 minimaal 3520 uur les krijgen in
de eerste vier schooljaren, terwijl de groepen 5 t/m 8 minimaal 4000 uur les krijgen.

•

De school kan alle groepen hetzelfde aantal uren per jaar lesgeven. Alle leerlingen
krijgen dan minimaal 940 uur per jaar onderwijs (het zogenoemde ‘Hoorns model’).
Een school kan er ook voor kiezen om het aantal uren in de onder- en in de
bovenbouw van elkaar te laten verschillen.

•

Als een school kiest voor een verschillend aantal uren in de onder- en de bovenbouw
geldt dat leerlingen in de eerste vier jaren ten minste 3520 uur les krijgen (gemiddeld
880 uur per schooljaar) en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uur
(gemiddeld 940 uur per schooljaar). De resterende 240 uur kan door scholen worden
ondergebracht bij ofwel de leerjaren 1 t/m 4, ofwel de leerjaren 5 t/m 8, ofwel
gedeeltelijk de leerjaren 1 t/m 4 en gedeeltelijk de leerjaren 5 t/m 8.

•

Leerlingen krijgen dus over de hele basisschoolperiode evenveel uren les als nu het
geval is. De invoering van een andere verdeling van de schooltijden kan alleen
stapsgewijs plaatsvinden. Dit is nodig om te garanderen dat leerlingen in acht
schooljaren de vereiste 7520 uren onderwijs krijgen.
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Aantal dagen per week
•

Voor de groepen 3 tot en met 8 mogen scholen maximaal 7 keer per jaar een
vierdaagse schoolweek inroosteren (bovenop weken die al vierdaags zijn vanwege
een algemene feestdag waarop de school gesloten is).

•

Scholen moeten in de schoolgids aangeven in welke weken slechts vier dagen wordt
lesgegeven, zodat ouders al voor het begin van het schooljaar hiervan op de hoogte
zijn.

Speciaal onderwijs
De mogelijkheden voor het vaststellen van de schooltijden in het speciaal onderwijs
komen in grote lijnen overeen met die voor het basisonderwijs en het speciaal
basisonderwijs. Ook voor het speciaal onderwijs geldt de voorwaarde dat de
onderwijsactiviteiten evenwichtig over de dag moeten zijn verdeeld en dat de
mogelijkheid bestaat om voor de laatste zes schooljaren ten hoogste 7 keer een
vierdaagse schoolweek in te roosteren.
De specifieke bepalingen voor het speciaal onderwijs zijn als volgt:
•

Voor kinderen jonger dan 4 jaar (scholen voor auditief gehandicapten) blijft de norm
van minimaal 880 uur onderwijs per schooljaar gelden.

•

Voor het onderwijs aan leerlingen van 13 jaar en ouder blijft de onderwijstijd
minimaal 1000 uur per schooljaar.

Ouderbetrokkenheid
De schooltijden kunnen niet worden gewijzigd zonder de ouders hierbij te betrekken.
•

De oudergeleding in de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij het
vaststellen of wijzigen van de schooltijden.

•

Voorafgaand aan de vaststelling (of wijziging) van de schooltijden in de
medezeggenschapsraad worden alle ouders hierover geraadpleegd. Een wijziging kan
pas plaatsvinden als de meningen van de ouders zijn gepeild. Dit om te voorkomen
dat ouders en kinderen onvoorziene problemen krijgen door veranderingen in de
schooltijden.

Toezicht op de schooltijden
De inspectie van het onderwijs ziet erop toe dat de scholen zich houden aan de
onderwijstijden.
Na inwerkingtreding van de nieuwe wettelijke bepalingen op 1 augustus 2006, toetst de
inspectie aan de hand van de schoolgids welke onderwijstijden de school hanteert. De
gang van zaken in het toezicht is als volgt:
•

Bij de (marginale) toetsing van de schoolgidsen kijkt de inspectie hoeveel vierdaagse
schoolweken de school in de groepen 3 tot en met 8 heeft ingepland. Als een school
in een schooljaar meer dan 7 vierdaagse schoolweken heeft ingeroosterd, wordt dit in
het reguliere toezicht meegenomen.
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•

Scholen die ervoor kiezen om zowel in de onder- als in de bovenbouw 3760 uren
onderwijs te geven (dus in elk leerjaar 940 uur), moeten ervoor zorgen dat leerlingen
over acht achtereenvolgende leerjaren in totaal 7520 uur onderwijs krijgen. De
invoering van dit zogenoemde ‘Hoorns model’ (of een andere variant binnen de
toegestane marges) kan alleen stapsgewijs plaatsvinden, omdat anders een risico
bestaat dat groepen leerlingen over acht achtereenvolgende jaren niet aan de
vereiste 7520 uren onderwijs komen. Bij de (marginale) toetsing van de schoolgidsen
gaat de inspectie na of een school gebruik maakt van de nieuwe mogelijkheden. Als
uit de schoolgids blijkt dat dit het geval is bekijkt de inspecteur tijdens het
inspectiebezoek of bij de invoering van het nieuwe rooster het vereiste aantal uren
onderwijs wordt gerealiseerd.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,
namens deze,
drs. R. Minnée,
directeur primair onderwijs
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