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Het idee van flexibele schooltijden
is niet nieuw. Zo is er al een
school in Zandvoort die maar
twee weken per jaar is gesloten, tij-
dens de kerstvakantie. De overige
vijftig weken is ‘De School’ open
voor onderwijs. De proef van mi-
nister Van Bijsterveldt volgt op het
succes van dit systeem. „De School

werkt al sinds haar ontstaan in
2008 met flexibele schooltijden”,
aldus Marjolein Ploegman, directri-
ce van De School. De School is
geen normale basisschool. Zo stelt
de school in overleg met leraren,
ouders en kinderen per leerling
een leerplan op. Daarom werkt De
School niet met jaargroepen. „De

leerlingen zitten wel in een groep,
maar die is gebaseerd op de lesstof
die kinderen volgens hun plan
moeten krijgen”, zegt Ploegman.
Leraren werken met een rooster,
zodat ze niet het hele jaar vijf da-
gen per week voor de klas hoeven
te staan.
Ook leerlingen hoeven dankzij de-

ze lange onderwijsperiode niet al-
le werkdagen te komen. Daarmee
overtreedt De School in principe
de Onderwijswet, die stelt dat ba-
sisscholen niet vaker dan zeven
keer per jaar een vierdaagse week
mogen houden. „Dat doen we in
alle openbaarheid”, zegt Ploeg-
man.
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Voordat hij naar de landmachtstaf
in Utrecht ging, was Van Hars-
kamp drie maanden hoofd oplei-
dingen bij de Nederlandse Defen-
sie Academie (NLDA), waar de
KMA tegenwoordig onder valt. De
kolonel was in 2008 commandant
van de Nederlandse missie in Uru-
zgan. Hij kwam in het nieuws
toen de zoon van Peter van Uhm,
commandant van de Nederlandse
strijdkrachten, tijdens deze missie
om het leven kwam.
Een woordvoerster van het Open-
baar Ministerie in Arnhem zegt
dat Van Harskamp op maandag 18
april voor de militaire rechtbank
moet verschijnen.

Zij bevestigt dat de kolonel in de-
cember drie dagen in hechtenis
heeft gezeten, nadat zijn vriendin
aangifte had gedaan van mishande-
ling.
De militair kreeg door de rech-
ter-commissaris een contactver-
bod opgelegd, maar dat werd later
weer opgeheven. Ook heeft hij in
februari enkele nachten in een cel
doorgebracht voor het plegen van
huiselijk geweld.
Van Harskamp geldt als een mili-
tair met veel aanzien. Hij zou voor
een benoeming tot generaal in
beeld zijn.
Landmachtwoordvoerder Grotens
relativeert dat. „Er is geen sprake
van een snelle bevordering, maar
het zou wel kunnen. De kolonel

een goede cv en beschikt over veel
parate kennis.”
Binnen militaire kringen is de ar-
restatie van Van Harskamp in de-
cember als een bom ingeslagen.
Bij de KMA in Breda wil niemand
onder naam reageren. Een mede-
werker zegt dat er binnen de mu-
ren van het kasteel in het Valken-
bergpark veel gepraat wordt over
de affaire.
„Maar niet alleen over Van Hars-
kamp hoor. Het gaat constant over
alle affaires die nu spelen.”
Een cadet zegt Van Harskamp nau-
welijks meegemaakt te hebben,
maar toch onder de indruk te zijn
van de gebeurtenissen. „Het is een
man van statuur. Iedereen kijkt te-
gen hem op. Als het allemaal waar

is, dan is het echt ongelooflijk dat
hij zich zo heeft laten kennen.”
De advocaat van Van Harskamp,
mr. Michael Ruperti, was gisteren
onbereikbaar voor commentaar.
Juist gisteren werd bekend dat de
de Koninklijke Marechaussee dins-
dag en woensdag nog zes militai-
ren, onder wie twee leidinggeven-
den, van legerplaats Oirschot heeft
aangehouden.
Zij worden verdacht van de mis-
handeling en vrijheidsberoving
van een 18-jarige vrouwelijke colle-
ga. Maandag werden al drie man-
nen aangehouden. Onder de arres-
tanten zit onder meer een man uit
Steenbergen.
Deze week dient ook de rechts-
zaak tegen kapitein Marco Kroon

uit Den Bosch. Hij moet voorko-
men voor drugsbezit. Kroon raakt
bij een eventuele veroordeling zijn
Militaire Willemsorde kwijt. Hij
kreeg deze hoogste militaire onder-
scheiding van Nederland voor zijn
‘heldhaftige’ optreden tijdens ge-
vechten in de Afghaanse provincie
Uruzgan.
De KMA kwam vorig jaar negatief
in het nieuws toen De Telegraaf
een artikel publiceerde waarin ca-
detten werden beschuldigd van
wangedrag. De militaire vakbond
ACOM maakte daar melding van.
Zeker zeven vakbondsleden zou-
den het slachtoffer zijn geworden
van pesterijen en intimidatie. De
KMA ontkende dat er sprake was
van structureel wangedrag.

‘De School’ vijftig weken per jaar open

Arrestatie binnen KMA ingeslagen als een bom

door Martine Huijbregts en Veerle
Kleijntjens

DEN HAAG – De scholen die willen
meewerken, kunnen zich binnen-
kort aanmelden. Voor de zomer
wordt bekend welke tien scholen
meedoen aan de proef, die drie
jaar duurt.
Het idee is dat ouders aan het be-
gin van het schooljaar met de lera-
ren afspreken wanneer hun kinde-
ren vakantie krijgen. Zo kan wor-
den gecontroleerd of ze aan de
Leerplichtwet voldoen.
Hoe de scholen het experiment in-
vullen, is aan hen zelf. Om mee te
mogen doen aan de proef, moeten
ze wel aan enkele voorwaarden
voldoen. Zo gaat het ministerie
eerst testen of de scholen het plan
organisatorisch waar kunnen ma-
ken. Daarnaast moeten ouders,
leerlingen en personeel er mee in-
stemmen.
In 2014 wordt bekeken of het sys-
teem naar ieders tevredenheid
werkt en geen extra kosten met
zich meebrengt. Ook wordt gecon-
troleerd of het een bijdrage levert
aan de prestaties van leerlingen.
Eind vorig jaar kondigde Van Bijs-
terveldt al aan dat ze basisscholen
de ruimte wil bieden om te experi-
menteren met flexibele onderwijs-
tijden, waardoor ook vaker tijdens
de zomerperiode wordt lesgege-
ven.
Scholen die aan de proef mee-
doen, moeten zich aan de minima-
le onderwijstijd houden van 7520
uur in de acht jaar dat de kinderen
op school zitten. Ook moet de on-
derwijstijd evenwichtig over de da-
gen en het jaar worden verdeeld.
De werkgeversorganisatie voor het
basisonderwijs, PO-raad, staat po-
sitief tegenover de proef. „Die lan-
ge zomervakanties horen eigenlijk
niet meer bij deze tijd, waarin
vaak beide ouders werken. De lan-

ge vakantie is vroeger ontstaan,
toen kinderen in de zomer mee
moesten werken op het land.”
Ook de Nederlandse Katholieke
vereniging van Ouders (NKO) is
het daarmee eens. „Zeker zwakke-
re leerlingen hebben baat bij korte-
re zomervakanties. De kennis zakt
namelijk weg in die zes weken.”
De woordvoerder van de KNO
plaatst echter wel een kantteke-
ning bij het bepalen van de vakan-
ties. „Wat is ‘goed overleg’? Hoe

worden de vakanties bepaald?”
De Algemene Onderwijsbond
(AOb) vindt dat er goed gekeken
moet worden naar het experiment
en de resultaten daarvan de ko-
mende drie jaar. „De suggestie die
door sommigen wordt gewekt dat
het over een paar jaar overal wordt
ingevoerd, vinden wij veel te voor-
barig.”
Peter Graafmans van de West-Bra-
bantse Stichting Openbaar Basis-
onderwijs (OBO) zegt de uitkomst

van de proef eerst af te willen
wachten.
De basisscholen die bij OBO zijn
aangesloten, zullen in elk geval
niet aan het experiment meewer-
ken. Toch heeft Graafmans een
idee over de invulling van de
proef. „Als de zomervakantie een
week korter wordt, kunnen
ouders die week in de loop van
het schooljaar gebruiken om op va-
kantie te gaan met het gezin.”
Van tevoren moeten duidelijke af-

spraken worden gemaakt. „Dan
voorkom je dat kinderen afwezig
zijn tijdens belangrijke schoolza-
ken, zoals de CITO-toets.”
Graafmans is niet bang dat kinde-
ren die een weekje weg zijn te veel
missen. „Het onderwijs is tegen-
woordig zo kindgericht, dat de les-
stof snel kan worden ingehaald.”
Hij vindt wel dat ouders verant-
woordelijk zijn voor eventuele ge-
miste uitleg. „Dat is een risico dat
je neemt.”
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Een proef met flexibele schoolvakanties gaat volgend schooljaar van start.  foto Marcel van Hoorn/ANP

Op tien basisscholen in Neder-
land start een proef waarbij
ouders zelf met leraren afspre-
ken wanneer ze met de kinde-
ren op vakantie gaan. Gisteren
maakte minister Marja van Bijs-
terveldt van Onderwijs bekend
met ingang van komend school-
jaar dit experiment uit te willen
voeren.


