


Presentatie - discussie

• Het project in Hulst en Terneuzen

• Ervaringen

• Promotie en vervolgplan



OTV project

• 37 basisscholen (3 schoolbesturen)

• 3 voortgezet onderwijsscholen + praktijkschool

• 2 gemeenten

• Kinderopvang• Kinderopvang

• 1800 leerlingen (doelgroep 5 t/m 8)



OTV project: uitgangspunt

Leerlingen onderwijskansen bieden door meer 
leertijd zodat zij de gelegenheid krijgen zich 

optimaal te ontwikkelen.

Gericht op ontwikkeling en leeropbrengsten rekenen en taal



OTV project

• 3 jaar: voorbereiding en uitvoering

• directe uitvoering gestart vanaf januari 2010  

• 1780 leerlingen  

• 3590 uur extra onderwijstijd

• gemiddeld 60 uur meer onderwijs per jaar per leerling• gemiddeld 60 uur meer onderwijs per jaar per leerling

• maatwerk variant: 40 leerkrachten

• 1000-uur variant: 150 leerkrachten

• totaal aantal formatieplaatsen: circa 20 FTE    



OTV bij Kapriom / Probaz
12 scholenOnderwijstijd verlenging 

voor de groepen 5 t/m 8

Minimaal 2 uur extra les 

per kind

6

maatwerk variant

voor de groepen 5 t/m 8 per kind

2 Periodes per jaar

20 weken

Ander materiaal dan in 

overdag in de klas wordt 

gebruikt, aansluitend op 

het curriculum

project onderwijstijdverlenging
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Maan-
dag

Dinsdag Woens-
dag

Donder-
dag

vrijdag

ochtend
Aansluiting 
Reguliere curriculum

maatwerk variant

middag

Na-
middag

OTV

15.30-
17.00

OTV

15.30-
17.00

Aansluiting 
leerresultaten

OTV

13.00 -
15.00
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maatwerk variant

project onderwijstijdverlenging



Deelname OTV
9

project onderwijstijdverlenging
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Onderwijstijdverlenging
is niet verplicht 

en een vrijwillige en een vrijwillige 
keuze

van ouders
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Maan-
dag

Dinsdag Woens-
dag

Donder-
dag

vrijdag

ochtend

geintegreerd variant 2

middag Onder-
bouw 
groep 3/4

Na-
middag

Lees-taal 
ontwikke-
ling

Iedere dag 15 minuten extra
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• Projectleiding
• Per school bij de  

individuele planopstelling
• Advies en ondersteuning bij 

de 
voorlichtingsbijeenkomsten 
en werving leerlingen

12

scholen
scholen

project 

coordinator

Een projectcoordinator 

ondersteunt een vaste groep 

Een projectcoordinator 

ondersteunt een vaste groep 

project 

coordinator

project 

coordinator

project structuur - ondersteuning

en werving leerlingen
• Verzorgen van scholings-

en intervisiebijeenkomsten 
gedurende het project voor 
de projectmedewerkers, 
uitvoerende leeerkrachten, 
gastdocenten V.O. en 
onderwijsassistenten 

project onderwijstijdverlenging

scholen

scholen

scholen

scholen

ondersteunt een vaste groep 

scholen en is direct 

aanspreekpunt. Samen 

vormen zij de uitvoerende 

projectgroep.

ondersteunt een vaste groep 

scholen en is direct 

aanspreekpunt. Samen 

vormen zij de uitvoerende 

projectgroep.

project 

leider

projectgroep: 

projectcoord+ 

projectleider

projectgroep: 

projectcoord+ 

projectleider

regiegroep:

besturen + 

projectleider

regiegroep:

besturen + 

projectleider

project 

coordinator



project promotie

• Ministerie uitgenodigd voor werkbezoek 

• Ervaringen en resultaten in boekwerk en film

• Boekwerk naar gemeente raadsleden

• Interne promotie: conferentie leerkrachten en conferentie 
bestuur, management en beleidsmedewerkersbestuur, management en beleidsmedewerkers

• Vervolgplan opgesteld

• Lobby via wethouders     



project promotie

• TERNEUZEN - Zo'n veertig basisscholen in de gemeenten Terneuzen en Hulst die meedoen aan 

het project Onderwijstijdverlenging willen dat het project ook ná dit schooljaar doorgaat. 

Kinderen die dat nodig hebben, krijgen nu nog extra taal-, lees- en rekenles.

• De extra lessen worden bij de meeste scholen op de vrije woensdagmiddag gegeven. Drie jaar 

geleden ging het project van start dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs.

• Nut

• Of de extra lessen nut hebben, wordt nog onderzocht. Maar volgens de deelnemende Zeeuws-

Vlaamse scholen gaan de leerlingen met sprongen vooruit.

• Subsidie

• Dit is het laatste schooljaar dat er subsidie is voor de onderwijstijdverlenging. Daarom roepen 

de scholen nu op om toch door te gaan met het project.



vervolg project

1. Lees-taal ontwikkeling verbeteren op alle gebieden vanaf
voorschool tot onderbouw voortgezet onderwijs

2. Doorgaande lijn realiseren van de voorschool-po-vo. We 
willen werken aan onafgebroken ontwikkelingslijn voor alle 
leerlingen (2-16 jaar)leerlingen (2-16 jaar)

3. Versterken van de ouderbetrokkenheid: verbinding maken 
tussen school en thuissituatie en ouders actief betrekken bij het 
onderwijs proces en leerkrachten actief betrekken bij het 
proces thuis. 



OTV project


