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De leeftijd waarop we in Nederland kinderen 
selecteren voor het vervolgonderwijs – rond 
het twaalfde jaar – is in vergelijking met andere 
landen opvallend laag. In landen als Denemar-
ken, Zweden, de US en de UK vindt het selectie-
moment rond het zestiende jaar plaats. Vroege 
selectie, zoals in Nederland, versterkt de 
ongelijkheid in het onderwijs. Bij gelijke 
capaciteit komen leerlingen van laagopgeleide 
ouders vaker op een lager niveau terecht dan 
leerlingen van hoogopgeleide ouders (Inspectie 
van het Onderwijs, 2018).

Initiatiefnemers van 10-14 onderwijs willen 
leerlingen ruim de tijd geven om talenten te 
ontdekken en zich in hun eigen tempo te ont-
wikkelen. Schoolbesturen die deze initiatieven 
omarmen, geloven in de voordelen van selectie 
op latere leeftijd, dus nadat leerlingen hun 
talenten en capaciteiten goed hebben kunnen 
ontwikkelen.

Toch is uitstel van selectie zeker niet de enige 
reden om met 10-14 onderwijs te starten. De 
bijkomende redenen zijn divers, van profilering 
van de school of het bestuur tot goede afstem-
ming van doorgaande leerlijnen. Deze diversiteit 
komt ook tot uitdrukking in de grote verschillen 
tussen de 10-14 initiatieven.

De pilot 10-14 onderwijs
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de 
Toekomst’ (2017) van het huidige kabinet werd 
meer experimentele ruimte voor 10-14 onder-
wijs aangekondigd. Doordat het selectiemoment 
wordt uitgesteld, kan 10-14 onderwijs bijdragen 
aan gelijke kansen, zo verwacht ook het 
Ministerie van Onderwijs. In het schooljaar 
2017/18 startte er daarom een pilot met zes 
10–14 scholen. De pilot is verlengd en er zijn 
meerdere initiatieven bijgekomen. De eindrap-
portage in 2020 zal informatie geven over de 
succesfac-toren, de belemmeringen en de 
effecten van 10-14 onderwijs. 

10-14 Onderwijs: een 
stelselwijziging van onderop?

Puk Witte en Sandra Beekhoven m.m.v. Harry Grimmius

Het aantal 10-14 scholen groeit. De pilot van OCW omvat inmiddels twintig 
initiatieven, maar ook daarbuiten poppen diverse tienerscholen op. Op tal van 
plaatsen in het land zijn schoolbesturen bovendien actief aan het onderzoeken 
of er behoefte is aan 10-14 onderwijs in hun omgeving en zo ja: in welke vorm. 
U onderzoekt dit wellicht ook? Dit artikel belicht deze ontwikkeling vanuit 
diverse invalshoeken.
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Enkele van de pilot-initiatieven:
• Tienercollege in Gorinchem: tienercollege.nl 
• LeerOnderneming in Ridderkerk: 
 deleeronderneming.nl
• De Overstap in Zetten: 
 hpc-zetten.nl/onderwijs/de-overstap
• Onderwijsroute 10-14 in Zwolle: 
 ooz.nl/onderwijsroute-10-14
• Spring High in Amsterdam: 
 springhigh.nl/home
• NOVA Tienercollege in Dordrecht: 
 nova-tienercollege.nl
• Agora 10-15 in Groesbeek: 
 montessoricollege.nl/onze-school-2/agora-

onderwijs/agora-10-15-groesbeek
• Tienerschool Sneek: tienerschoolsneek.nl
• Tienercollege Noordoostpolder in 
 Emmeloord: tienercollegenop.nl
• SOOOOL 10-14 in Horst: sooool10-14.nl

Verschillende invullingen
Een echte definitie voor 10-14 onderwijs is er 
niet. De Kamerbrief over de pilot samenwer-
kingsvorm 10-14 onderwijs (Slob, 2018) gaf de 
volgende omschrijving: “Een innovatieve samen-
werkingsvorm tussen basisscholen en scholen 
voor het voortgezet onderwijs. Leerlingen tus-
sen de 10 en 14 jaar worden door een team van 
po- en vo-docenten in een doorlopende leerlijn 
begeleid en uitgedaagd naar een passende 
keuze voor het voortgezet onderwijs.”

Het doel van het 10-14 onderwijs verschilt per 
initiatief. In de tussentijdse monitorrapportage 
van de pilot wordt het als volgt omschreven: 
“‘Een ononderbroken ontwikkelingsproces voor 
alle leerlingen creëren door maatwerkonderwijs 
te bieden dat is afgestemd op de ontwikkeling 
van leerlingen en zo hun talentontwikkeling 
optimaal ondersteunt.”

Als gevolg van de ruime definitie en het gebrek 
aan een ‘keurmerk’, ziet 10-14 onderwijs er over-
al anders uit. Er is doorgaans sprake van meer 
gepersonaliseerd onderwijs, maar er worden 
verschillende onderwijsconcepten gebruikt 

(al dan niet ontwikkeld door de scholen zelf). 
Vaak krijgen po- en vo-leerlingen les in hetzelfde 
gebouw, soms ook niet. Soms is het aanbod 
bedoeld voor een specifieke doelgroep, maar 
vaak niet. Soms is er een loting, soms doen alle 
leerlingen van de betrokken basisschool mee, 
maar vaak zijn er selectiegesprekken. 

De vraag is of deze variëteit maakt dat het aan-
bod goed kan worden afgestemd op de behoef-
ten en dus als positief moet worden gezien, of 
dat hierdoor het concept 10-14 onderwijs 
vertroebelt. In de tussentijdse monitorrappor-
tage viel ons op dat deze veelzijdigheid het in 
elk geval lastig maakt om te bepalen of 10-14 
onderwijs de beoogde doelen behaalt. Deze 
doelen verschillen immers per initiatief: twee 
vergelijkbare praktijken kunnen voor het ene 
initiatief een succes zijn en voor het andere een 
mislukking.

Dit is toch de middenschool?
De middenschool was in de jaren zestig en 
zeventig een experimentele onderwijsvorm 
voorafgaand aan het voortgezet onderwijs. 
Leerlingen doorliepen na de basisschool gedu-
rende drie jaar hetzelfde onderwijsprogramma, 
er vond nog geen selectie plaats. De midden-
school is door een volgend kabinet niet door-
gezet en is zodoende nooit echt van de grond 
gekomen. De tienerschool herneemt het idee, 
maar laat leerlingen op jongere leeftijd starten. 

Oude wijn in nieuwe zakken? Misschien, maar 
wel met een belangrijk verschil: het 10-14 
onderwijs is geïnitieerd door het onderwijs en 
niet door de overheid. Het ministerie faciliteert, 
maar er zijn voor de initiatieven die deelnemen 
aan de pilot geen financiële (of andere) baten. 
Het succes van het 10-14 onderwijs is dus waar-
schijnlijk maar beperkt te relateren aan de pilot. 
Daarmee lijkt het grotendeels een beweging ‘van 
onderop’, die dus niet afhankelijk is van de kleur 
van een kabinet of de omvang van een subsidie-
pot. Dit zou de kans van slagen van 10-14 onder-
wijs wel eens een stuk groter kunnen maken.
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Juf Lies of mevrouw de Groot? 
Niet alleen voor leerlingen is de overstap van 
po naar vo groot, ook voor de leerkrachten en 
docenten is er een behoorlijk verschil in cultuur 
en organisatie. Niet alleen de leraren, maar ook 
ouders zijn al lang vertrouwd met de tradities 
van het onderwijs. Wordt Sinterklaas gevierd? 
De groep 8 musical en het kamp, zal mijn kind 
dat dan nooit meemaken? Hoe gaan we om met 
mobiele telefoons? En wat wordt het: juf Lies of 
mevrouw de Groot..?

Veel 10-14 initiatieven focussen op de positieve 
kant van samenwerking met de andere sector 
en benadrukken het leren van elkaar, bijvoor-
beeld in een leergemeenschap. Dat laat onverlet 
dat er tussen po en vo behoorlijke verschillen 
zijn in beloningsstructuur en arbeidsvoorwaar-
den. Deze verschillen bestaan vooralsnog ook 
voor de professionals die werken in 10-14 
onderwijs.

Ook het samenwerkingsvraagstuk is een van
 de grotere hobbels. Een paar besturen die een 
10-14 initiatief uitvoeren, hebben zowel po- als 
vo-scholen. Dat maakt de organisatie een stuk 
gemakkelijker; de doorstroom van leerlingen na 
vier jaar 10-14 onderwijs is te garanderen en er 
is maar één schoolorganisatie die aan het roer 
staat. 

De toekomst van 10-14 onderwijs
“De twee grote uitdagingen waarmee de 10-14 
initiatieven te maken hebben, bevinden zich op 
het terrein van de eerdergenoemde verschil-
lende cao’s en de verschillende eisen ten 
aanzien van de bevoegdheid van leerkrachten 
en docenten. Samen met de regiegroep worden 
hiervoor zoveel mogelijk oplossingen verkend 
en ingezet. Een voorbeeld van een reeds getrof-
fen maatregel is het doorstroomdiploma vmbo 
voor docenten met een pabo-diploma. Met dat 
diploma zijn zij (gedeeltelijk) bevoegd om les te 
geven in de onderbouw van het vo” (Grimmius).

“Nog liever zien 

de kwartiermakers 

een doorgaande 

leerlijn voor 

kinderen van 
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Harry Grimmius van de kwartiermakersgroep 
ziet de toekomst positief tegemoet. Het aantal 
10-14 onderwijsinitiatieven en de belangstelling 
ervoor groeien behoorlijk. Op steeds meer plek-
ken dringt het door dat de huidige vroege selec-
tie veel nadelen heeft. Bovendien wordt in het 
voortgezet onderwijs een zekere mate van flexi-
bilisering van toetsing en examinering gewoner. 
Een voorbeeld hiervan is een leerling die het 
examen wiskunde op een hoger niveau afsluit 
dan het schooltype dat hij volgt.

Dat we in het huidige systeem niet alleen te 
vroeg selecteren, maar leerlingen ook ‘vastzet-
ten’ in het schooltype dat zij voor hun ‘slechtste’ 
vakken maximaal aankunnen, roept bij steeds 
meer mensen vraagtekens op. Op een meer 
flexibele manier kijken naar talenten van leerlin-
gen sluit aan bij de gedachte dat leerlingen zich 
op diverse gebieden op verschillende niveaus en 
in een verschillend tempo ontwikkelen. En dat 
gebeurt in het 10-14 onderwijs. 

Er zijn veel plaatsen waar 10-14 onderwijs nog 
niet is te realiseren, maar waar men de ontwik-
kelingen met veel interesse volgt. Op sommige 
plaatsen worden elementen van 10-14 initia-

tieven ingezet om de overgang tussen po en vo 
te verzachten. De overgang van po naar vo is 
voor heel veel leerlingen, ouders en onderwijs-
professionals een hoofdbreker. Niet overal kun-
nen leerlingen terecht bij de school van hun eer-
ste keus. Niet alle ouders zijn het eens met het 
schooladvies van de basisschool.

De ambitie om de overgang van po naar vo te 
verbeteren, komt geregeld voort uit onvrede over 
de praktijk van schooladvisering. Door het po 
wordt dit vaak geformuleerd als ‘leerlingen wor-
den door het vo niet passend geplaatst of niet 
goed opgevangen’. Het vo stelt dat er ‘iets mis is 
met de informatie bij het advies’ of dat ‘leerlingen 
te hoge adviezen krijgen’. Dergelijke opmerkin-
gen demonstreren dat po en vo verschillende 
sectoren zijn, met ieder hun eigen focus en 
ambities, maar ook met eigen belangen. 

De droom van de kwartiermakers gaat veel 
verder dan 10-14 onderwijs waarmee de 
overgang tussen po en vo wat minder scherp is. 
Zij hebben dan ook niet de wens dat 10-14 
onderwijs de standaard wordt. De selectie vindt 
dan wel op latere leeftijd plaats, maar selectie 
blijft belangrijk. Liever nog zien de kwartierma-
kers een doorgaande leerlijn voor kinderen van 
0-18 jaar, waar talenten kunnen bloeien en het 
onderwijs sterk gedifferentieerd is. Harde 
overgangen en rigide indelingen in schooltypen 
zijn dan overbodig. Om dat te bereiken is echter 
flexibilisering van regels en/of aanpassing van 
de huidige wetgeving nodig.

Vraagstukken
Als u besluit te starten met 10-14 onderwijs is 
dat het begin van een ontwikkeltraject van en 
met meerdere partijen. De beslissing om al dan 
niet te beginnen met dit onderwijs kan beter 
niet lichtzinnig worden genomen. Om een goede 
afweging te maken of 10-14 onderwijs iets is 
voor uw school en uw regio en welke vorm voor 
u passend is, moet u antwoorden vinden op 
verschillende vraagstukken.
 
Voor meer informatie hierover kunt u terecht 
bij Sardes.
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Vraag en aanbod
Is er behoefte aan 10-14 onderwijs in de regio?  
Is er al aanbod? 
Wat vinden ouders van deze ontwikkeling?

10-14 onderwijs in 8 vragen: 
haalbaar en wenselijk in uw situatie?

Een samenwerkingsvraagstuk
Welke partijen doen er mee en waar selecteer je deze op? Op basis van 
een bestaande relatie, speelt denominatie een rol, moet er een gedeelde 
onderwijskundige visie zijn of is het vooral van belang dat de samen-
werkende scholen bij elkaar in de buurt liggen?

Een visie vraagstuk
Waarom en hoe gaan we 10-14 onderwijs verzorgen? Er zijn verschillende 
redenen om met 10-14 onderwijs te starten. Onoverbrugbare verschillen 
in de visie van samenwerkende partijen zijn vaak de reden voor het 
stranden van een samenwerking.

Een onderwijskundig vraagstuk
Hoe moet het curriculum eruit en gaan zien en wat zijn pedagogische en 
didactische uitgangspunten?  Wat is er nodig voor deze onderwijskundige 
aanpak en dit curriculum? Zijn de teams in staat dit onderwijs te verzorgen? 
Is deze aanpak aantrekkelijk voor ouders en leerlingen?

Een logistiek vraagstuk
Waar komt de voorziening en wat is er voor nodig? Als er gekozen wordt 
voor een fysieke samenwerkingslocatie, waar wordt dit dan gehuisvest? 
Wat betekent dit voor ouders, leerlingen en leraren?

Een juridisch vraagstuk
Wat is er mogelijk binnen de kaders van wet- en regelgeving en geeft ons 
dat voldoende ruimte om onze doelen te realiseren?besluitvorming loopt 
en hoe de samenwerking is ingericht.

Een financieel vraagstuk
Wat gaat het kosten en hoe is het te bekostigen? Wie betaalt wat, 
nu en in de toekomst? Zijn er eventueel extra middelen beschikbaar? 
Is er voldoende budget om het ontwikkelproces te bekostigen? 

Een organisatorisch vraagstuk
Welke eisen stelt 10-14 onderwijs aan de organisatie? Het gaat hierbij 
over het organigram, over de personele bezetting, maar ook over hoe 
besluitvorming loopt en hoe de samenwerking is ingericht.
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Meer lezen en kijken
- 1014onderwijs.nl
- eenvandaag.avrotros.nl/item/wat-is-het-

geheim-van-de-tienerschool
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“Het 10-14 

onderwijs is 

geïnitieerd door het 

onderwijs en niet 

door de overheid”
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