
Vijf jaar onderweg met 10-14 onderwijs
Tiener College Gorinchem

In het regeerakkoord 2017-2021 staat binnen de pijler ‘onderwijs’ het

 volgende. ‘Sommige leerlingen zijn gebaat bij een meer geleidelijke over-

gang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De 10-14

scholen, een samenwerkingsvorm tussen basisscholen en scholen voor

voortgezet onderwijs, voorzien in zo’n behoefte. Voor dergelijke vormen

van samenwerking komt meer experimentele ruimte.’

De afgelopen jaren zijn in ons land enkele 10-14 scholen van de grond gekomen. De bakermat
van 10-14 onderwijs ligt in Gorinchem. KPC Groep sprak leerlingen, leraren, schoolleiding en
bestuurders van het Tiener College. Het eerste 10-14 onderwijsinitiatief in Nederland, dat
 inmiddels zijn eerste lustrum heeft bereikt. 

Het Tiener College doet recht aan de verschillen in ontwikkeling van leerlingen en
biedt uitstel van selectie. Leerlingen maken op 14-jarige leeftijd de overstap naar
de derde klas van het VO. Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen op het Tiener
 College al met het aanbod van het VO beginnen, bijvoorbeeld Frans. Daarnaast
gaat veel aandacht uit naar het creëren van autonome leermotivatie, eigenaarschap
van het eigen leerproces en bewustzijn van eigen kracht en passies.

Alle leerlingen maken deel uit van een stamgroep, waarin de instructie- en
 oefenmomenten plaatsvinden. Als een leerling bij vervolgaanbod kan aansluiten,
kan meegedaan worden met een andere stamgroep en wordt groepsdoorbrekend
 gewerkt. Per stamgroep zijn er één of twee leergroepbegeleiders, die het grootste
deel van het aanbod en de begeleiding verzorgen. Samen met de leerling en de
ouders wordt, drie keer per jaar, een persoonlijk leerplan opgesteld waarin doelen
voor de komende periode worden vastgelegd. 



Het Tiener College heeft een eigen schoolgebouw waar ook leerlingen van het
 Junior College (groep 1 tot en met 6) les krijgen. Iedere stamgroep krijgt les in een
eigen lokaal. Verder is er een grote lunchruimte en een ‘doe’- lokaal. Leerlingen uit
het Tiener College zitten niet in groep 7 of in klas 1, maar in TC 1, 2 ,3 of 4.
 Daarnaast is dit jaar gestart met TC 5, een pilot voor 14+. Enkele leerlingen uit TC
5 volgen theorievakken op het Tiener College en praktijkvakken op een middelbare
school, aangesloten bij CVO-AV. 

‘Het is hier echt heel anders.’ Dat is samengevat het geluid dat we steeds horen als
we leerlingen spreken. Leon uit TC 3 benoemt een groot verschil: ‘Op een normale
basisschool is het één leraar op één klas. Hier zijn alle leraren heel persoonlijk bezig
met een leerling. Ze weten het meteen als er iets mis is. Dat gebeurt voor ons
 gevoel minder op een andere school.’

Voor sommige leerlingen blijkt de leeftijd van 12 te
vroeg te zijn om een vervolgkeuze te maken. Andere
leerlingen hebben daarentegen in het PO al behoefte
aan extra uitdaging. Dat inzicht was er al eerder in
onderwijskringen. Maar het waren de bestuurders
Arjen Smits (VO; stichting CVO-AV) en Gerrit
 Ordelman (PO; stichting LOGOS) die de daad bij 
het woord  wilden en durfden voegen. Ze waren
bereid om samen echt te investeren - ook
 financieel - en positioneerden ‘trekkers’ voor de
ontwikkeling van het initiatief 10-14 onderwijs 
in  Gorinchem. De rest is geschiedenis.

Personaliseren van onderwijs

Hoe stel je eigenlijk een onderwijsprogramma
op voor leerlingen van 10 tot 14 jaar? Wat
waren de vertrekpunten? Samen met
 Mariska van Wijngaarden is Pieter Snel één

van de pioniers van het eerste uur en vormt hij
de schoolleiding van Tiener College. Pieter vertelt dat het Tiener

College uitgaat van gepersonaliseerd en sterk gedifferentieerd onderwijs. 
‘Kan een leerling meer aan qua niveau? Zorg dan dat deze leerling in een andere groep kan
deelnemen aan een ander aanbod. Verder was ‘een vast gezicht’ op de groep belangrijk. 
Als je wilt personaliseren en leerlingen goed wil kunnen volgen, dan moet je zorgen dat het
grootste deel van de dag hetzelfde gezicht voor de groep staat. Dus eigenlijk net als op de
 basisschool. Dat zagen we in Amerika heel sterk, toen we daar Big Picture scholen bezochten.



Iedere leerling werkte op een andere wijze met andere leermiddelen aan een doel en maakte
een andere toets. Zo kun je écht vragen wat een leerling wil en hoe hij kennis gaat verwerven.
Het onderwijs dient dus gepersonaliseerd te zijn, maar niet geïndividualiseerd. Leerlingen
moeten niet allemaal hun eigen ding doen. Je wilt dat de leerlingen kennis met elkaar gaan
delen en aan elkaar presenteren wat ze geleerd hebben. Zo zijn ze een voorbeeld voor elkaar.’

Het Tiener College werkt niet met vaste methodes, maar met kernconcepten. Pieter:
‘Iedereen die het onderwijsconcept aan het uitwerken was, zowel inhoudelijk als didactisch,
hield zich bezig met de kernconcepten. Want welke kernconcepten kies je en welke grote
 begrippen verbinden nu eigenlijk alle leerstof van de zaakvakken? Vakken als taal, rekenen 
en kunst sloten hier vervolgens inhoudelijk zoveel als mogelijk bij aan, zodat daar ook de
kernconcepten ter sprake kwamen.
Binnen het Tiener College worden doorlopende leerlijnen gebruikt. Hierdoor wordt het voor
leerlingen duidelijk welke doelen zij moeten behalen om bijvoorbeeld op havo-niveau te
 werken. Dit wordt in individuele gesprekken besproken, waarbij de leerling zelf reflecteert 
op zijn of haar eigen leerproces.’

Lerende leraren

Gepersonaliseerd en sterk gedifferentieerd onderwijs. Dat vraagt natuurlijk iets van leraren.
We vroegen aan Natasja en Anneke, twee leergroepbegeleiders van het Tiener College wat er
voor hen anders is aan het lesgeven op het Tiener College vergeleken met een reguliere
 basisschool. ‘Eigenlijk alles’, was het antwoord van Anneke. Het Tiener College werkt niet 
met vaste methodes, maar vanuit doelen. Leraren
maken daar hun eigen lessen bij. Dat kost tijd, maar
zorgt er ook voor dat leraren blijven leren: ‘Je bent
zelf veel meer betrokken bij de lesinhoud, ik ben
 eigenaar van mijn lessen.’ Naast verschil in inhoud, is
er ook een verschil op persoonlijk vlak. Natasja: ‘Hoe
krijg je een leerling zo ver dat hij of zij zelf initiatief
neemt, in plaats van dat jij als leraar alles regelt. Een
enorme zoektocht natuurlijk, maar erg leerzaam.’ 

In het Tiener College staat het pedagogische
 aspect boven het didactische aspect. ‘Het is een
voorwaarde’, vertelt Natasja. ‘Als een leerling
goed in zijn vel zit, weet wat hij wil en waarom
hij iets wil, is het uiteindelijk veel makkelijker om
het didactische aspect op te pakken.’
Anneke sluit daarbij aan: ‘Natuurlijk is het fijn
als een leerling de staartdeling snapt, maar ze
willen als eerste gezien en gehoord worden.
Het idee hebben dat ze een veilige plek
 hebben.’ 



Later instromen in het VO

In het 10-14 onderwijs maken leerlingen niet op twaalfjarige, maar op veertienjarige leeftijd
een keuze voor de middelbare school. Zij stromen dan in de derde klas in. Wat levert dit  
uit gestelde keuzemoment nu op? Een stuk rust, wordt als eerste benoemd. Leerlingen kunnen
nog zoveel leren in die twee jaar extra die zij hier krijgen. Ze kunnen daarbij zelf uitvinden op
welk niveau zij werken bij bepaalde vakken. ‘Ze leren zichzelf zo goed kennen, en dat is heel
tof’, vertelt Anneke trots. ‘Alle leerlingen behalen het verwachte advies, dat we in groep 8
wettelijk gezien wel moeten stellen, en een aantal leerlingen ging daar overheen en stroomde
hoger uit.’ ‘En je ziet dat leerlingen veel zelfstandiger worden’, vult Pieter Snel aan. 

Hoe is het voor leerlingen om in de derde klas van het voortgezet onderwijs in te stromen, in
een klas waar misschien al allemaal groepjes vrienden gemaakt zijn? De leerlingen uit TC 3 en
5 vinden het ‘chill’ dat zij nog niet naar het traditionele voortgezet onderwijs gaan: ‘Het is
daar allemaal zo gestructureerd. Als ik hier iets voorstel om iets anders te doen, dan wordt dat
gewoon geregeld en geaccepteerd’, vertelt Leon. Op sociaal vlak lijken de jongens er ook
geen probleem mee te hebben dat zij later in een klas instromen. Wesley uit TC 5 volgt al
praktijklessen op een middelbare school en weet het goed uit te leggen: ‘Veel leerlingen zijn
bang, of ouders, dat ze geen aansluiting kunnen vinden als zij na TC 4 van het Tiener College
naar een andere school gaan. Maar ik merk juist dat iedereen die hier weg gegaan is, en ik nu
ook, meteen aansluiting had met de nieuwe klas. Ze vinden het allemaal interessant dat ik op
deze school zit. Aansluiting heb ik meer dan genoeg, ik denk dat het tussen de oren zit.’

Inmiddels zijn er al leerlingen vanuit het Tiener College in het reguliere voortgezet onderwijs
ingestroomd. Na een half jaar gaat Tiener College met deze leerlingen in gesprek over de
 gemaakte overstap naar de derde klas. Tot nu toe krijgt Tiener College positieve verhalen
terug. Natuurlijk is dit persoonsafhankelijk, maar de resultaten stemmen tot tevredenheid.
De afnemende scholen benoemen vooral dat de leerlingen uit het Tiener College erg
 zelfstandig zijn. Zelfstandigheid lijkt dus een belangrijke vaardigheid te zijn die leerlingen 
op het Tiener  College leren. Hoe wordt dit ontwikkeld bij de leerlingen? ‘We betrekken ze
ontzettend bij het leerproces’, vertelt Anneke. ‘Bij alle gesprekken die we voeren, zijn de
 leerlingen erbij. Ze  beslissen echt over stappen die ze zetten. Soms worden er eerst tien
 verkeerde keuzes door hen gemaakt, dan moeten wij de regie in handen nemen.’



‘Leren is hier echt heel anders’

Tijdens het bezoek aan het Tiener College vragen we leerlingen te benoemen wat het leren
op het Tiener College zo anders maakt dan op een andere school. ‘Ik hou van organiseren’,
vertelt Wesley. ‘Toen mocht ik in de tweede klas het doe-lokaal renoveren: regels maken,
nieuwe spullen regelen, dat soort dingen. Ik zat daar als een soort conciërge en hielp andere
leerlingen. Dan zie je soms dat een leerling uit TC 1 veel meer over techniek weet dan een
leerling uit TC 4. Dan merk je dus echt dat het hier anders is.’ Iedereen helpt elkaar en leert
van elkaar. Deze jongens volgden op de basisschool al onderdelen van techniek. Geschiedenis
volgde Wesley op havo-niveau, terwijl hij voor rekenen juist nog wat extra lessen nodig had.
Je kunt dus altijd leren op het niveau dat bij jou past. Leon vult aan: ‘En we werken hier veel
breder, dat kan niet altijd op andere scholen. We werken met mindmaps, woordwebs en
 programma’s op de iPad. Dat is heel leuk.’ 

Wat de leerlingen ook opvalt: hoe betrokken iedereen bij het onderwijs is. ‘De school doet
haar best om minpunten weg te werken, en ze houden rekening met je. Je praat hier één
keer met de schoolleiding en dan kijken ze of ze dat voor je kunnen regelen. Je kunt  makkelijk
naar ze toegaan.’ En leerlingen doen dat ook, volgens Wesley. Álle leerlingen mogen nieuwe
ideeën voordragen in de leerlingenraad. ‘We mogen dan zelfs naar de schoolleiding om een
budget te gaan vragen.’ 

Terugblik en toekomstdromen

Inmiddels bestaat het Tiener College al vijf
jaar. Een mooi moment voor een terug- en
vooruitblik. Trots is er  vanwege de
 vaardigheden die leer lingen opdoen, de 
inhoud van het onderwijs, maar ook de 
samenwerking binnen het team. Pieter Snel
is  tevreden over wat met leerlingen  bereikt
kan worden: ‘Dat je ’s ochtends niet eens
hoeft te  zeggen hoe iets moet of wat er
moet gebeuren, maar dat een  leerling dit
gewoon weet.’  Natasja voegt hieraan toe
dat ze de leerlingen goed in kaart 
hebben. ‘We hebben ze goed in de 
smiezen; waar ze warm voor lopen en
wat ze lastig vinden.’ 
Ook de onderwijsinhoud is een punt
waar door Natasja met trots over wordt gesproken. ‘We hebben zes
kernconcepten ontwikkeld met elkaar die leerlingen echt leren om verbin dingen te maken 
tussen vakken, maar ook naar buiten en naar de actualiteit.’ Met  leraren uit het PO en VO
worden deze veelvuldig geëvalueerd. Als team wordt gespard, los van het vak dat iemand
geeft. ‘Die kernconcepten komen niet uit een boekje en kunnen weer  veranderd worden. 
Dat evalueren we met elkaar en vind ik ongelooflijk sterk.’ 



Waar wil het Tiener College over vijf jaar staan? De ambities zijn hoog, zo blijkt. Zo vertelt
 Pieter Snel dat voorzichtig wordt gekeken naar 14+. Op dit moment zijn er derdeklassers die
een gedeelte van het onderwijs op het Tiener College volgen. Er wordt meer samengewerkt
met de vervolgscholen. Zij verzorgen de praktijkvakken, het Tiener College de theorievakken.
Onderdelen die deel uit maken van de grote ambitie: een fysiek doorlopende leerlijn voor 
2 tot 18. Over hoge ambities gesproken, een deel van het team is in Zweden geweest om het
onderwijsconcept kunskapsskolan te bekijken; gepersonaliseerd onderwijs waar veel aandacht
is voor het eigenaarschap van leerlingen. ‘Ik maak er wel eens een grapje over’, sluit Anneke
lachend af. ‘Dan zeg ik op een ouderavond: over vijf jaar hoop ik gewoon dat Zweden hier
komt.’

Bestuurlijke reflecties

Het Tiener College is mede tot stand gekomen door pioniersgeest van de bestuurders 
Arjen Smits, voorzitter College van Bestuur Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs
 Alblasserwaard-Vijfheerenland, en Gerrit Ordelman, tot augustus 2016 bestuursvoorzitter
Stichting LOGOS (primair onderwijs). De huidige bestuursvoorzitter van LOGOS is 
Henk Mackloet. Welke adviezen willen ze meegeven aan onderwijsorganisaties die ook 
aan de slag willen met 10-14 onderwijs?

Arjen Smits: ‘Om te beginnen: kijk heel goed naar scholen die al met
10-14 van start zijn gegaan. Denk ook verder goed na over het waarom
je het wilt, op inhoud. Wat is de reden dat je dit wilt? Op welke manier
denk je dat je leerlingen daar beter bij helpt? Wat is de meerwaarde
voor leerlingen en hoe zorgen we ervoor dat die meerwaarde ook 
optimaal tot stand komt? Zie het niet als: ‘Hé leuk, er is een gat in de
markt om een stukje ander onderwijs te creëren en dan kijken we wel
hoe we dat het beste kunnen doen. Denk dus echt vanuit meerwaarde
samen met een partner waar je een goed gevoel bij hebt. Ik zie nu 
natuurlijk ook 10-14 scholen ontstaan bij besturen die sowieso al PO 

en VO in huis hebben, dan is het op dat punt een stuk makkelijker. Maar als je dat niet hebt,
moet je ook daar weer op de inhoud een hele goede verbinding hebben.’

Henk Mackloet: ‘Mijn tip is: klein beginnen, en stap voor stap  
uit werken. Zorg ervoor dat er een multilevel werkgroep is; ga als leraar,
projectleider, directeur en bestuur bij elkaar zitten als groep. Vanuit
 verschillende invalshoeken ga je dan met elkaar in gesprek. Dan zit je
ook meteen bij elkaar om besluiten te kunnen nemen. Beiden wijzen
verder op de noodzaak van intern draagvlak. Arjen Smits: ‘Zorg voor
brede betrokkenheid en voorkom dat 10-14 een eilandje wordt in de
organisatie. Ook de mensen die er niet rechtstreeks mee te maken
 hebben, moeten een warm gevoelen hebben en dit met interesse
 volgen en ondersteunen.’



Het Tiener College heeft zijn eerste lustrum reeds bereikt. Arjen Smits: ‘Mijn grootste trots 
zat hem in het zien van de leerlingen, hoe die leerlingen intrinsiek gemotiveerd bezig zijn met
leren. Hoe leerlingen plezier kregen in school. Al heel snel na de start kregen we verhalen
terug van leerlingen die vertelden dat ze in plaats van met tegenzin echt weer met plezier
naar school gingen. Omdat zij weer eigen ruimte hadden. En dat is echt geweldig om te 
zien, echt mooi. En als je ze dan ziet presenteren, resultaten ziet delen en de school ziet 
vertegenwoordigen op bijvoorbeeld open dagen: dat is geweldig!’

Henk Mackloet: ‘Ik heb als bestuurder voort kunnen bouwen op het werk van mijn  voor ganger
Gerrit Ordelman. Ik ben er trots op dat dit concept landelijke bekendheid heeft  gekregen 
en dat 10-14 onderwijs een betekenisvol concept is om te leren voor leerlingen. En dat  
uit eindelijk na veel pionieren en doorzetten vanuit het veld in het regeerakkoord staat dat 
er  experimentele ruimte komt voor concepten 10-14. Laat de overheid dit niet meteen 
dicht  timmeren met regels, kaders en eisen. En laat die experimentele ruimte er dan ook  
daad werkelijk zijn. Geef de ruimte aan een aantal projecten zodat die ook echt 
doorontwikkeld kunnen worden, zodat de anderen daaromheen er gebruik van kunnen
maken. Waar ik een beetje beducht voor ben, is dat er een wildgroei komt en dat er snel 
een ‘labeltje’ 10-14 op een project wordt geplakt. Het is belangrijk om het verschil tussen 
het ‘wat’ en het ‘hoe’ te maken. Het ‘hoe’ is voor iedereen vrij en vele wegen leiden naar
Rome. Maar het ‘wat’, dus het concept, daar ligt een missie en visie aan ten grondslag. Heb 
je als schoolbestuur  interesse, sluit je aan bij het leernetwerk 10-14 dat de kwartiermakers
hebben opgezet.’

KPC Groep is betrokken bij verschillende 10-14 initiatieven. De  dienst verlening  bestaat
uit  ondersteuning bij bestuurlijke vraagstukken,  draagvlak onderzoek,  curriculum -
ontwikkeling,  organisatieontwikkeling, professio nalisering, coaching van innovatief
leiderschap en  begeleiding van  ontwikkelgroepen. 
Zie ook: 

www.kpcgroep.nl/1014onderwijs
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