Het 10/14 onderwijs of de
valbijl op 12-jarige leeftijd?

Even voorstellen:
• Harry Grimmius
• Van origine docent Duits( 21 jaar) schoolleider(14 jaar) en nu
bestuurder (9 jaar)
• Voorzitter CvB SgOMB (5 scholen VO en 1 school PO) in Bemmel ( 2) ,
Elst, Huissen en Zetten ( PO en VO)
• Voorzitter bestuur Platform VMBO D&P ( v/h Intersectoraal)
• Kwartiermaker 10/14 onderwijs
• Lid regiegroep 10/14 onderwijs

Veel aandacht de laatste tijd voor het 10/14
onderwijs in de pers:
• Maandag 18 februari in De Volkskrant artikel van Louise Elffers
(UvA/HvA) : Geef leerlingen een tussentijds advies.
• Artikel in Trouw van 19 februari : Langer rijpen op de Tienerschool
• Ook op 19 februari in De Gelderlander: Tienerschool geeft leerlingen
tijd om te rijpen
• Artikel in FD van 21 februari: Extra geld is niet de oplossing voor
ongelijkheid op school, zeggen experts

SER congres 2010

Veelal de praktijk van nu:
• Nederland is kampioen vroegselectie:
• Bijv. SER cartoon m.b.t. overgang PO/VO; VMBO in “oude ”
sectoren/profielen.
• Toetsen, toetsen, toetsen. Daarin zijn we ook kampioen
• Al op peuterleeftijd! Verder richting valbijl: vanaf eind groep 5 PO!
• Doel veelal: Het kind ( met de hijgende adem van ouders in de nek) zo
hoog mogelijk op het VO krijgen. VMBO is een straf!
• Toetstijd incl. training vanaf groep 6 : Half jaar grofweg!
• Eenmaal op een leerroute- kom er maar weer eens vanaf!

Dat kan anders!
• Toetstijd besteden aan verdere ontwikkeling van talenten van
kinderen- onderwijstijd dus!
• Langer een afspiegeling van de maatschappij zijn.
• “Hijgerigheid” van veel ouders geen uitgangspunt laten zijn.
• Recht doen aan verschillen in leerstijl, didactisch veelzijdiger worden.
• Een echte ononderbroken leerlijn creëren.
• Voorbode voor 2/18 onderwijs

Legitimatie 10/14 onderwijs:
• Recht doen aan verschillen.
• Keuzemoment op 12 jarige leeftijd is onnatuurlijke knip in ontwikkeling
pubers. ( Jelle Jolles, Eveline Crone etc.)
• Vroegselectie blijkt uit onderzoek (OESO; Onderwijsinspectie) vooral voor
veel kinderen “aan de onderkant ” nadelen op te leveren.
• Eendimensionaal selecteren naar niveau doet geen recht aan verschillen in
ontwikkelingstempo en kwaliteiten van kinderen.
• Kinderen passen zich nu aan een nieuw onderwijstype aan i.p.v. dat
onderwijs zich naar ontwikkelbehoefte van de kinderen richt.
• Beter is een geleidelijker overgang PO-VO : denk aan aantal leerkrachten
op een groep; vakkenstructuur; pedagogisch/didactisch klimaat etc.
• Denk ook aan mogelijkheden op personeelsgebied!

Hoe verder?
• Overleg met ministerie OCW, Inspectie, VO-, en PO-Raad verloopt zeer
voorspoedig binnen de regiegroep 10/14 onderwijs ( onder voorzitterschap
van OCW). Het is immers in regeerakkoord opgenomen!
• Onderzoeksfase per 01-08-2017. Duur 3 jaar (Oberon). Drietrapsraket:
• Trap 1: 6 initiatieven. De eerste rapportage is inmiddels via de minister
naar de Tweede kamer gezonden.
• Trap 2: per 01-08-2018 6 initiatieven erbij. De tweede rapportage zal die
12 initiatieven volgen.
• Trap 3: Vanaf 01-08-2019 zullen er zo’n 20 initiatieven bijkomen.
• Dan volgt de laatste rapportage en zal de minister besluiten of dit
onderwijs een vaste plek krijgt.

De 10/14 initiatieven zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er zijn dit schooljaar 6 nieuwe 10-tot-14-scholen gestart:
Onderwijslab010 in Rotterdam;
NOVA Tienercollege in Dordrecht;
Agora 10-15 in Groesbeek;
Tienerschool Sneek;
Tienercollege Noordoostpolder in Emmeloord;
SOOOOL 10-14 in Horst.
De volgende scholen zijn al eerder gestart:
Spring High in Amsterdam;
Tienercollege in Gorinchem;
LeerOnderneming in Ridderkerk;
De Overstap in Zetten;
TienerschoolO2G2 in Groningen;

• Onderwijsroute 10-14 in Zwolle.
•

Conferentie 8 april Muntgebouw Utrecht
• Ga naar de website www. schoolinfo.nl of naar de site van het 10-14
onderwijs en meld je aan- als je verdere informatie wilt en
praktijkvoorbeelden wilt horen en zien.

