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In de week waarin dit redactioneel is geschreven heeft 
Ernst Kuipers, de nieuwe minister van VWS, zijn tweede 
persconferentie gehouden. Nederland gaat verder 
van het slot, ondanks het stijgende aantal besmet-
tingen. Voor de 0- tot 18-jarigen geldt niet langer 
een quarantaineplicht als ze niet besmet zijn en geen 
klachten hebben. Deze maatregel is vooral bedoeld 
om hen zoveel mogelijk naar school te kunnen laten 
gaan en eindelijk, na twee jaar, de draad van een 
gewone schoolweek weer op kunnen pakken. Over de 
gevolgen van de coronamaatregelen voor jongeren 
is al veel gezegd en zal de komende tijd ongetwijfeld 
nog veel meer gezegd en geschreven worden. Met 
name de gevolgen van de schoolsluitingen zullen 
ongetwijfeld nader onderzocht worden. In DNM 
(december 2020 en december 2021) hebben we veel 
aandacht besteed aan het thema leiderschap in tijden 
van corona.

Uit de bijdragen die de redactie de laatste tijd met 
name vanuit het onderzoeksveld binnenkrijgt, valt op 
dat er veel aandacht is voor het thema geluk: werkge-
luk en geluk onder jongeren. Nu is dit weliswaar een 
thema van alle tijden, maar corona heeft er opnieuw 
aandacht voor gevraagd: met name voor leerlingen 
en studenten, maar ook voor de medewerkers in het 
onderwijs is aandacht voor werkgeluk een thema. In dit 
nummer schrijft Jacqueline Boerefijn erover en ook in 
de bijdrage van Piety Runhaar en haar collega’s gaat 

het over het bevorderen van werkgeluk. In de komende 
nummers volgen meer bijdragen over dit thema.
Verder in dit eerste nummer van 2022 veel aandacht 
voor 10-14 onderwijs. Het themadeel is eraan gewijd, 
maar ook onze vaste medewerkers besteden hier 
in hun bijdragen aandacht aan. In het themadeel 
is ervoor gekozen om vanuit de praktijk verschil-
lende perspectieven te belichten. Docenten uit enkele 
pilotscholen, de inspectie, een van de kwartiermakers 
en onderzoekers belichten verschillende aspecten 
van deze vernieuwingsbeweging in het onderwijs. Dit 
geeft een gevarieerd beeld van de huidige stand van 
zaken, maar ook van de mogelijke doorontwikkeling 
van 10-14 onderwijs. In de bijdragen van enkele van 
onze vaste medewerkers staat de vraag centraal of 
10-14 onderwijs vooral gebaat is bij een stelselwijzi-
ging om de vernieuwing te borgen, of juist niet om zo 
de initiatieven in de praktijk volop de ruimte te geven. 
In het aanstaande decembernummer staat het thema 
Maatwerk centraal, een belangrijk onderdeel van 
het 10-14 onderwijs. De overige twee nummers in 
2022 zijn gewijd aan de lerarenopleiding (juni) en de 
inspectie (september).

Het belooft weer een boeiend en inspirerend DNM-
jaar te worden.

Klaas Pit 

REDACTIONEEL
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10-14-onderwijs:
volop in ontwikkeling 

We zijn een kleine tien jaar verder en Nederland 
kent inmiddels ruim 30 pilotscholen en projecten, die 
werken met leerlingen van 10-14-onderwijs en, gelet 
op de vele initiatieven, zal dit aantal de komende jaren 
nog verder groeien. Is dit een goede ontwikkeling en 
wat houdt het in? Wat drijft de 10-14-scholen? Is dit 
dan het antwoord op kansengelijkheid en maatwerk? 
Kan het ook allemaal binnen ons onderwijsbestel, of 
moet dit bestel op de schop? Deze en andere vragen 
komen aan de orde in dit themadeel, maar ook elders 
in dit nummer. Ook onze vaste medewerkers houdt het 
10-14-onderwijs volop bezig, gelet op hun bijdragen. 
Zo verwelkomt Willem de Vos het gedachtegoed van 
10-14-onderwijs, maar moet hij niet denken aan een 

wijziging in het onderwijsbestel. Roger Standaert daar-
entegen wijst vooral op het grote tekort van het huidige 
onderwijsbestel.

In dit themadeel hebben we gekozen voor een prak-
tische benadering van 10-14-onderwijs. We hebben 
gekeken hoe het vorm krijgt op een school, hoe de 
inspectie ernaar kijkt, wat de onderzoekers tot nu toe 
vooral is opgevallen, en hoe een kwartiermaker terug-
kijkt op de ontwikkelingen. 

Uitstel van selectie
Een van de belangrijkste drijfveren achter 10-14-on-
derwijs is het vroege moment van selectie doorbreken 

Puk Witte
Puk Witte is adviseur bij Sardes en redacteur van De Nieuwe Meso (cursief)
E-mail: p.witte@sardes.nl

Tanja de Ruijter
Tanja de Ruijter is rector van de Huizermaat en redacteur van De Nieuwe Meso.
E-mail: tdruijter@gsf.nl

Klaas Pit
Klaas Pit is zelfstandig adviseur en hoofdredacteur van De Nieuwe Meso.
E-mail: klaaspit@xs4all.nl

In augustus 2012 opende in Gorinchem het eerste Tiener College zijn deuren. Het college ken-
de een programmalijn voor kleinschalig, innovatief en persoonlijk onderwijs voor leerlingen 
van tien tot veertien jaar. Twee besturen stonden destijds aan de wieg van dit Tiener College: 
LOGOS (po) en CS De Hoven (vo). Zij waren, geïnspireerd door prof. dr. Jos Letschert, op zoek 
naar een ontwerp waarin leerlingen tussen tien en veertien jaar meer tot hun recht zouden 
komen. Het ontstaan en de werkwijze van deze eerste 10-14-school is door Pieter Snel en 
Mariska van Wijngaarden beschreven in de eerste uitgave van De Nieuwe Meso in 2016. 

THEMA
10-14 onderwijs Inleiding op het themakatern  



De Nieuwe Meso  | maart 2022 | nummer 1 7

Methodiek

en daarmee de kloof tussen po en vo dichten. In DNM 
van maart 2016 staat een mooie bijdrage van Laura 
de Adelheid Toorop. In De eeuwige status quo van de 
vroege selectie geeft zij een overzicht van de nadelen 
van het vroege moment van selectie in Nederland, de 
in het verleden ondernomen pogingen deze pijn te ver-
zachten (met name de middenschool en de basisvor-
ming) en de neiging van scholen zich te voegen naar 
de wensen van ouders om meer homogene brugklas-
sen aan te bieden. Zij komt tot de conclusie dat “het 
selectiemoment waarschijnlijk niet zal veranderen, 
omdat Nederland op cognitief vlak prima scoort. 
Nederland zit al decennialang in de subtop van de 
wereld qua lees- en rekenvaardigheid. Dat Nederland 
veel slechter scoort op onderwijsgelijkheid wordt als 
minder prangend ervaren. Dit is geen direct probleem 
van de ‘politiek machtige klasse’, beleidsmakers, hoog-
opgeleiden en mondige burgers die het beleid maken, 
terwijl onderwijsgelijkheid juist een probleem is van 

achterstandsgroepen. Waarschijnlijk is het de trieste 
waarheid, dat het selectiemoment in Nederland pas 
structureel zal veranderen op het moment dat een groot 
deel van de kiezers dit in hun portemonnee voelt, dan 
wel dat Nederland zich op cognitief vlak niet meer kan 
meten met landen met een latere selectie.” 

Nu, zes jaar later, staat onderwijsgelijkheid toch 
behoorlijk stevig op de agenda en zijn er juist zorgen 
over de scores van onze leerlingen op lees- en reken-
vaardigheid. Is de tijd er dan nu wel rijp voor en is 
uitstel van selectie toch een haalbare kaart? Zo wordt 
in het recente advies van de Onderwijsraad een brede 

Wat drijft de 
10-14-scholen? 
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driejarige brugperiode voorgesteld. Ook de Onder-
wijsraad voelt aan dat een voorstel voor zo’n ingrijpen-
de wijziging nu mogelijk kansrijk is. Tot op heden lijkt 
het advies echter nog niet te landen in Den Haag. Wel 
is er de Brede Brugklassubsidie, waarbij scholen een 
stevige pot subsidiegeld kunnen ontvangen wanneer zij 
brede brugklassen inrichten, maar de vraag is of dit het 
verschil gaat maken?

Kloof tussen po en vo 
Afstemmingsvraagstukken tussen de gescheiden 
sectoren zijn, om met Hans Vermaak te spreken, taaie 
vraagstukken, die zich niet zo gemakkelijk laten oplos-
sen. Dat geldt ook voor het po en het vo, waar de 
‘syteemscheiding’ op veel niveaus zichtbaar is en zelfs 
doorloopt tot in het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap. De verschillen in wet- en regelgeving, 
cao’s, systemen en gebouwen maken het ingewikkeld 
om te werken aan een soepele overgang tussen po 
en vo en aan 10-14-onderwijs in het bijzonder. Dit 
alles wisten we natuurlijk allemaal al heel lang, maar 
de opkomst van 10-14-onderwijs heeft deze systeem-
scheiding en de gevolgen daarvan wel opnieuw op 
de kaart gezet. Door de recente onderzoeken van 
Oberon en de Inspectie van het Onderwijs is het ook in 
Den Haag momenteel onderwerp van gesprek. Deze 
politieke aandacht is een belangrijk neveneffect van 
10-14-initiatieven. 

10-14-onderwijs zoekt een oplossing voor de 
‘systeemscheiding’ en de gevolgen daarvan voor de 
leerlingen en wil de weg banen voor een natuurlijke 
overgang van po naar vo.  
Daarmee hebben we echter ook wel de grote gemeen-
schappelijke deler van 10-14-onderwijs te pakken. Een 
definitie, blauwdruk of keurmerk is er namelijk niet. In 
de Kamerbrief van mei 2018 staat de volgende om-
schrijving: “Een innovatieve samenwerkingsvorm tussen 
basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs. 
Leerlingen tussen de tien en veertien 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.” Ook een nogal 
algemene beschrijving, waar we veel kanten mee 

op kunnen maar waar ook weer niet alle bestaande 
initiatieven volledig onder vallen. 

10-14-onderwijs
Het inrichten van 10-14-onderwijs is geen sinecure: 
wet- en regelgeving, systemen en gebouwen zijn hier 
niet goed op ingericht en het ontwikkelen vraagt de 
inzet en tijd van velen, terwijl er maar in beperkte mate 
subsidies zijn waar het ontwikkelen ervan uit bekostigd 
kan worden. Wat drijft besturen en schoolleiders om 
hier dan toch mee aan de slag te gaan? En waar lopen 
ze tegenaan bij de ontwikkeling? En hoe kijken zij naar 
de toekomst: hoe zal 10-14-onderwijs zich verder 
ontwikkelen en wat is de uiteindelijke plek binnen het 
onderwijslandschap? Deze vragen zijn leidend in dit 
themadeel.

Om de kluwen rond 10-14-onderwijs te ontrafelen, 
schreef Puk Witte (in haar dagelijks werk begeleider 
van twee initiatieven) een overzichtsartikel; dit is tevens 
een handige inleiding voor wie nog niet zo vertrouwd 
is met het fenomeen en wat erbij komt kijken.
Anne Luc van der Vegt van Oberon schreef een bij-
drage over het onderzoek naar 
10-14-onderwijs dat Oberon deed in opdracht van 
het ministerie van OCW. Gedurende drie jaar werden 
twaalf pilots gevolgd met als belangrijkste vragen wat 
deze initiatieven wilden bereiken en waar zij in de 
praktijk tegenaan liepen.
We spraken Lenie van Lieverloo, die als een van de 
kwartiermakers aan de wieg stond van het 10-14-on-
derwijs en nu als coördinator van het Lerend Netwerk 
10-14 nog steeds spin in het web is. Zij vertelt over 
haar drijfveren, over het ontstaan van 10-14-onderwijs 
en over het Lerend Netwerk. 
Ook spraken we Mark van Oortwijn, inspecteur van 
het onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs deed 
onderzoek naar de kwaliteitsborging binnen de twaalf 
pilots en onderzocht wat de mogelijkheden en onmo-
gelijkheden zijn in het extern toezicht houden op het 
10-14-onderwijs
Mooi, tot slot, is dat Annelies Robben, directeur van 
de Onderwijsroute 10-14 (Zwolle) en promovenda 
bij TIAS op dit onderwerp, in haar bijdrage ook de 
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belangrijkste betrokkenen aan het woord laat, namelijk 
de leerlingen. Want om hen gaat het uiteindelijk.

Initiatieven
De bestaande initiatieven op gebied van 10-14-onder-
wijs op een rij naar vestigingsplaats; daarnaast zijn er 
veel initiatieven in ontwikkeling. 
• Almere |Academie 1014
• Amsterdam | Spring High
• Beverwijk | Fourteens
• Delden | Route 10-14
• Dordrecht | NOVA Tienercollege
• Echt | 10-14 onderwijs
• Emmeloord | Tienercollege Noordoostpolder
• Enschede | Tienercollege Florès
• Gorinchem | T1ener College
• Groesbeek, Agora 10-15
• Groningen, Simon van Hasselt
• Hardenberg | Be-Tween
• ‘s Hertogenbosch | Spoor 10-14
• Horst | SOOOOL 10-14
• Houten | Houten 10-14

• Katwijk | YouAcademy
• Lemmer | Tienerschool Lemmer
• Purmerend | Vitacollege 10-14
• Ridderkerk | De LeerOnderneming
• Sneek | Perspectief 10-14
• Tiel | De Overstap 10-14
• Tytsjerksteradiel | 10-14-onderwijs  

Tytsjerksteradiel
• Utrecht | Academie Tien
• Wageningen | Pantagora 10-14
• Zetten | de Overstap
• Zwolle | Onderwijsroute 10-14 ■

Hoe zal 10-14-onderwijs 
zich verder ontwikkelen 

en wat is de uiteindelijke 
plek binnen het 

onderwijslandschap? 
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Het hoe, wat en waarom 
van 10-14-onderwijs

De vraag wat 10-14-onderwijs – ook wel ‘tienercol-
lege genoemd – is, is makkelijk gesteld maar niet 
eenvoudig beantwoord. Een definitie, blauwdruk 
of keurmerk voor 10-14-onderwijs is er niet. In een 
Kamerbrief van mei 2018 staat de volgende om-
schrijving: “Een innovatieve samenwerkingsvorm 
tussen basisscholen en scholen voor het voortgezet 
onderwijs. Leerlingen tussen de tien en veertien 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.” 
Inderdaad voldoen veel van de bestaande initiatieven 
aan deze algemene omschrijving, maar alleen al de 
leeftijdsgrens is in de praktijk niet zo scherp als die in 
de omschrijving gegeven wordt. Sommige initiatieven 
starten beperkter of breiden de leeftijdsrange juist uit, 
zoals bij Academie Tien [zie interview elders in dit 
nummer], waar leerlingen vanaf groep 7 participeren 
in het 10-14-onderwijs.

Lerend Netwerk 10-14 vult de beschrijving van de Ka-
merbrief op zijn website als volgt aan: “Het streven van 

10-14-onderwijs is bovendien om beter aan te sluiten 
bij de talenten, de ontwikkelingsfase, de onderwijsbe-
hoeften en de leerstijl van de leerlingen in deze leef-
tijdscategorie.” In de praktijk zien we inderdaad dat 
veel 10-14-initiatieven het leerstofjaarklassensysteem in 
meer of mindere mate loslaten en hun onderwijs meer 
toespitsen op de doelgroep en de individuele behoef-
ten en mogelijkheden van de leerlingen. Maar ook dat 
geldt niet voor alle initiatieven.

Blauwdruk
Door de afwezigheid van een blauwdruk – overigens 
een bewuste keuze van de pioniers – ziet 10-14-on-
derwijs er in de praktijk verschillend uit. Dat geldt voor 
meer dan alleen de reeds genoemde leeftijdsrange van 
de doelgroep en de onderwijsaanpak. Leerlingen zijn 
soms ingedeeld per leerjaar, maar de groepen kunnen 
ook heterogener zijn samengesteld, zelfs volledig ge-
mixt van tien tot veertien jaar. Ook zijn er verschillen in 
de vo-niveaus die worden aangeboden: van catego-
raal gymnasium tot (vrijwel) volledig heterogeen. Ook 
de fysieke omgeving van de tienercolleges verschilt: 

Puk Witte
Puk Witte is adviseur bij Sardes en redacteur van De Nieuwe Meso (cursief)
E-mail: p.witte@sardes.nl

De praktijk van 10-14-onderwijs komt langzaam in een nieuwe fase. Tekenend hiervoor is 
dat de ontwikkelaars van het eerste uur zich voorheen ‘kwartiermakers’ noemden, maar 
inmiddels – samen met vele latere 10-14-initiatieven – aan elkaar verbonden zijn in wat ze 
het ‘Lerend Netwerk 10-14’ noemen. Na een kleine tien jaar lijkt er van een experiment geen 
sprake meer. Wel wordt er doorontwikkeld en nog veel geleerd. Deze nieuwe onderwijsvorm 
heeft op ruim twintig plaatsen in het land een vaste plek in het onderwijsveld veroverd. Wat is 
10-14-onderwijs en welk probleem of problemen lost het op? 

THEMA
10-14 onderwijs
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er zijn tienercolleges die bij het vo zijn ingevoegd, 
tienercolleges met een aparte po- en vo-locatie (al dan 
niet van eenzelfde bestuur) en tienercolleges met een 
eigen gebouw.

Deze veelzijdigheid kan voortkomen uit praktische 
overwegingen, maar zijn vaak het gevolg van verschil-
len in de visie en de doelen die men wil bereiken. 
Positief hieraan is dat het aanbod goed afgestemd kan 
worden op de lokale behoefte. Een nadeel is dat deze 
veelzijdigheid het lastig maakt om goed te omschrijven 
wat 10-14-onderwijs nu precies inhoudt. Daardoor 
is het bijvoorbeeld ook moeilijk om te bepalen of de 
beoogde doelen daadwerkelijk worden gerealiseerd. 

Samenwerking
In de volksmond gaat het vaak over ‘10-14-scholen’ of 
‘tienerscholen’. Het is goed om hier op te merken dat 
het formeel niet om een aparte school gaat in de zin 
van de wet: een 10-14-initiatief kent geen eigen RIO-

nummer (voorheen BRIN-nummer). Het gaat om een 
samenwerking van minimaal twee bestaande scholen; 
een voor basis- en een voor voortgezet onderwijs. Om 
deze reden wordt een 10-14-initiatief vaak aangeduid 
als ‘tienercollege’ of ‘tieneracademie’. Dat er achter de 
schermen altijd sprake is van meerdere scholen heeft 
consequenties die bij de ontwikkeling van 10-14-on-
derwijs als hinderlijk of beperkend (kunnen) worden 
ervaren, denk aan gescheiden financiering, verschil 
in wet- en regelgeving en leerlingen die ingeschreven 
staan op verschillende scholen. 

Motieven
De pioniers constateerden al langer problemen in de 
overgang van po naar vo, die ze wilden oplossen met 
10-14-onderwijs. 

Vroege selectie
De laatste jaren is er (weer) veel discussie over het 
vroege moment waarop we in Nederland leerlingen 
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selecteren voor het niveau van hun vervolgonderwijs. 
In landen als Denemarken, Zweden, de Verenigde Sta-
ten en het Verenigd Koninkrijk vindt het selectiemoment 
pas rond het zestiende jaar plaats. Vroege selectie is 
over het algemeen ongunstig voor het cognitieve leren 
en de ontwikkeling van het niet-cognitief functioneren, 
zoals socialisatie en motivatie. Vroege selectie pakt niet 
goed uit voor vroege leerlingen, leerlingen met een la-
gere sociaal-economische achtergrond en laatbloeiers. 
Zij lopen een grotere kans niet terecht te komen in het 
type onderwijs dat bij hun capaciteiten past en hebben 
door het gedifferentieerde stelsel weinig mogelijkhe-
den daarin nog op te stromen (‘padafhankelijkheid’). 
Deze effecten werken door in het verdere leven en zo 
worden ongelijke onderwijskansen ongelijke maat-
schappelijke kansen.  
De Onderwijsraad vroeg hier in 2019 ook aandacht 
voor in zijn advies Doorgeschoten differentiatie in het 
onderwijsstelsel. In zijn advies van april 2021 adviseert 
de raad dan ook voor uitstel van selectie.

Beperkend curriculum
Sommige leerlingen zijn tegen het einde van de basis-
school klaar met de lesstof. De basisschool heeft niet 
altijd meer te bieden dan wat deze leerlingen nodig 
hebben. Maar het kan ook andersom: leerlingen kun-
nen gebaat zijn met meer herhaling van bijvoorbeeld 
het spellings- en rekenonderwijs, waar het voortgezet 
onderwijs minder tijd voor kent. De grenzen van het 
curriculum van po en vo zijn dan te strak, waardoor 

geen recht wordt gedaan aan deze beide groepen 
leerlingen.

Forse overgang
Daarnaast zijn er de vaak grote verschillen in de con-
text van het primair en het voortgezet onderwijs. Voor 
veel leerlingen is het een hele stap van de kleinschalige 
setting en de vaste leerkracht, naar een grotere mid-
delbare school met elk uur een andere docent voor de 
klas. Een overstap waar leerlingen soms cognitief wel 
aan toe zijn, maar sociaal-emotioneel nog niet. En ook 
dit effect komt omgekeerd voor: sommige leerlingen 
worden in groep 8 opstandig, omdat ze de setting van 
de basisschool ontgroeid zijn. 

Niet-doorlopende leerlijnen
Maar ook een leerling die zowel cognitief als sociaal 
precies in de pas loopt van het onderwijsbestel, kan bij 
de overgang van po naar vo in de knel komen. Leerlij-
nen zijn lang niet altijd goed op elkaar afgestemd en 
de verschillen tussen wat basisscholen aanbieden aan 
leerlingen is groot, bijvoorbeeld: leerlingen die in het 
po weinig Engels hebben gehad, kunnen in het eerste 
jaar van het vo hierop behoorlijk overvraagd worden. 
Al met al een ware uitdaging voor het vo, dat in de 
stedelijke gebieden leerlingen ontvangt van soms wel 
60 verschillende basisscholen. 

Deze vier motieven zijn knelpunten waar 10-14-onder-
wijs een oplossing voor wil bieden. Toch zijn dit niet de 
enige redenen waarom besturen met 10-14-onderwijs 
starten. Andere redenen die vaak genoemd worden:
• een impuls voor innovatie van het onderwijs 

(ervaring opdoen met flexibilisering); 
• een betere samenwerking tussen po en vo in de 

regio; 
• profilering van de school of het bestuur; 
• het in stand houden van onderwijsaanbod in een 

krimpgebied. 
Deze diversiteit aan motieven om een 10-14-initiatief te 
starten komt ook tot uitdrukking in de grote verschillen 
tussen de diverse uitwerkingen.  

Vroege selectie pakt niet 
goed uit voor vroege 
leerlingen, leerlingen met 
een lagere sociaal-
economische achtergrond 
en laatbloeiers 
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Selectie
In het advies Later selecteren, beter differentiëren 
geeft de Onderwijsraad antwoord op de vraag: 
hoe kunnen differentiatie en selectie in het onder-
wijsstelsel beter recht doen aan de capaciteiten 
van alle leerlingen? De Onderwijsraad is van 
mening dat deze vraag niet is te beantwoorden 
binnen de kaders van het huidige onderwijsstelsel 
en adviseert daarom een structuurwijziging voor 
het voortgezet onderwijs. 
Het advies is om het moment van selectie uit te 
stellen tot na een brede driejarige brugperiode en 
deze selectie bovendien anders te organiseren. 
Het advies is om in die driejarige brugperiode 
periodiek te toetsen. Aan de hand van deze ge-
standaardiseerde toetsing en een breed spectrum 
aan andere informatie, formuleren lerarenteams 
op transparante wijze een doorstroomadvies. Na 
de brugperiode stromen leerlingen op basis van 
hun doorstroomadvies door naar de bovenbouw 
van het voortgezet onderwijs. 
Naast deze meerjarige brugperiode adviseert 
de Onderwijsraad ook om in het hele funderend 
onderwijs flexibel onderwijs op maat te geven: 
leerlingen kunnen dan onderwijs volgen op 
verschillende niveaus en krijgen daarbij naar be-
hoefte verrijking, verdieping en extra begeleiding 
aangeboden.
Het advies is om dit landelijk en gelijktijdig op alle 
scholen in te voeren. De invoering van deze wij-
ziging heeft veel (ook praktische) gevolgen voor 
scholen voor voortgezet onderwijs en kan alleen 
succesvol zijn als de randvoorwaarden op orde 
zijn: menskracht, middelen, tijd, kennis en vaardig-
heden. De Onderwijsraad adviseert dan ook om 
voldoende tijd te nemen voor de invoering. 

Middenschool
De middenschool was een experimentele onderwijs-
vorm uit de jaren 60 en 70. Leerlingen doorliepen in 
de eerste drie jaar na het primair onderwijs hetzelfde 
onderwijsprogramma. Pas daarna werden zij op 

leerniveau geselecteerd voor een vervolgroute. De 
middenschool is door de politiek destijds niet door-
gezet en daarmee nooit echt van de grond gekomen. 
De Onderwijsraad adviseert de politiek in zijn advies 
van april 2021 om werk te maken van een meerjarige 
brede brugklas. 

Ondanks dat de Onderwijsraad erkent dat het advies 
veel overeenkomsten heeft met de middenschool en 
andere onderwijsvernieuwingen van weleer, geeft de 
raad ook aan te hebben willen leren van het verleden. 
Belangrijke aandachtspunten die de raad om die 
reden noemt: een flexibel aanbod dat recht doet aan 
verschillen tussen leerlingen, objectieve normen als 
eindtermen en voldoende tijd en middelen om deze 
grootschalige wijziging gedegen door te voeren. 

Vergelijking
Hoe verhoudt het voorstel van de Onderwijsraad zich 
tot 10-14-onderwijs? 
Een belangrijk uitgangspunt voor de tienerschool 
is meestal – net als bij het voorstel van de Onder-
wijsraad: uitstel van selectie. Dit geldt niet voor alle 
initiatieven. Neem de Zuider Gymnasiumbasisschool in 
Rotterdam, waar leerlingen feitelijk juist eerder geselec-
teerd worden. Maar ook initiatieven die wel uitstel van 
selectie beogen, bieden meestal niet het hele palet van 
onderwijsniveaus aan. 

Het 10-14-onderwijs laat leerlingen op jongere leeftijd 
starten dan bij de middenschool het geval was en 
de Onderwijsraad beoogt. Een belangrijk doel van 
10-14-onderwijs is een brug te slaan tussen het po en 
vo, waar het in advies van de raad met name gaat om 
uitstel van het selectiemoment.

Het advies van de Onderwijsraad betreft een algehele 
stelselwijziging. Op dit moment zijn de 10-14-initi-
atieven vaak kleinschalig en voor een afgebakende 
doelgroep. Sommige initiatieven beogen door te 
groeien tot een meer algemene praktijk, maar andere 
initiatieven zien zichzelf als aanvulling op het be-
staande onderwijsaanbod. 
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Veel initiatiefnemers van 10-14-onderwijs zijn voor-
stander van meer maatwerk in onderwijs, willen dat 
graag doorvoeren in het hele bestel en ook toewerken 
naar het maatwerkdiploma. Ook daarin verschillen zij 
van mening met de Onderwijsraad, die wijst op nade-
lige gevolgen van het maatwerkdiploma en daarom 
in 2015 adviseerde vast te houden aan de huidige 
praktijk.

Een belangrijk verschil tussen de middenschool en een 
eventuele politieke vertaling van het advies van de 
Onderwijsraad is dat het 10-14-onderwijs is geïniti-
eerd door het onderwijs en niet door de overheid. Het 
ministerie faciliteerde de pilot, maar er waren voor 
de initiatieven geen financiële (of andere) baten voor 
deelname. Het 10-14-onderwijs is dus een beweging 
‘van onderop’, die daardoor niet afhankelijk is van de 
kleur van een kabinet of subsidies. 

Tot slot
Wat is nu de oplossing voor de problemen rond de 
overgang van het po naar het vo: 10-14-onderwijs of 
een brede brugperiode? Doordat de twee concep-
ten voor een deel een antwoord zijn op een ander 
probleem, is het lastig om hier een eenduidig antwoord 
op te geven. Het antwoord is bovendien afhankelijk 
van persoonlijke waarden, van de exacte invulling 
– 10-14-onderwijs is immers geen blauwdruk – en 
de kwaliteit van de praktijk. Zoals de Onderwijsraad 
zelf ook aangeeft, heeft zijn advies alleen kans van 
slagen als de politiek het advies vertaalt naar nieuw 
onderwijsbeleid. Zolang de politiek dit niet doet, is 

mijn verwachting dat scholen zelf blijven zoeken naar 
manieren om de overgang van po naar vo anders 
vorm te geven. ■
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Verschillende routes 
naar gelijke kansen

Ruim vier jaar geleden noemde het kabinet Rutte III 
10-14-onderwijs een belangrijke nieuwe ontwikkeling. 
De overgang van basis- naar voortgezet onderwijs zou 
hierdoor soepeler verlopen. Bij de 10-14-initiatieven 
is er niet langer één moment waarop de keuze wordt 
gemaakt voor vmbo, havo of vwo, maar gaat het om 
een geleidelijk proces van enkele jaren. Daarvoor is 
veel te zeggen. Uitstel van schoolkeuze is bevorderlijk 
voor de kansen van laatbloeiers en leerlingen met 
taalachterstanden. Dit weten we dankzij internationaal 
vergelijkend onderzoek (Onderwijsraad, 2014). Hoe 
later de selectie, des te groter de kans dat leerlingen te-
rechtkomen op het juiste schooltype. Leerlingen krijgen 
extra tijd om te ontdekken welke opleiding het beste bij 
hen past. Het 10-14-onderwijs kan dus bijdragen aan 
gelijke kansen. 
Bovendien draagt vroege selectie bij aan segregatie. 
De overgang naar het voortgezet onderwijs leidt vaak 
tot minder contact tussen kinderen met een verschillen-
de achtergrond. Simpel gezegd: als ouders hoger on-

derwijs hebben gevolgd, gaan de kinderen vaak naar 
havo of vwo. Kinderen van ouders met een praktische 
opleiding komen vaker op het vmbo terecht. Vanaf dat 
moment leven ze meer in verschillende werelden dan 
voorheen. Op 10-14-initiatieven blijven kinderen uit 
verschillende milieus langer bij elkaar. Dat is mogelijk 
bevorderlijk voor de integratie. 
Tot zover de theorie. In de praktijk verschillen de 
10-14-initiatieven nogal van elkaar. Dat geldt ook 
voor het bevorderen van gelijke kansen door een 
latere schoolkeuze en voor het bewust tegengaan van 
segregatie. Dat blijkt uit een driejarig onderzoek van 
Oberon naar twaalf initiatieven voor 10-14- onderwijs.

Selectie uitstellen of vervroegen
Niet alle 10-14-initiatieven hanteren dezelfde werkwij-
ze om het meest geschikte schooltype te bepalen. Uit-
stellen van de schoolkeuze komt het meeste voor. Op 
meer dan de helft van de initiatieven zitten leerlingen 
van alle niveaus bij elkaar in de klas. Een voorbeeld 
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“Om kinderen gelijke kansen te geven, moet je ze ongelijk behandelen.” Deze klassieke 
uitspraak van onderwijskundige Carol Ann Tomlinson (2003) past uitstekend bij het 10-14-on-
derwijs. Daarbij draait namelijk alles om maatwerk. Geen twee leerlingen zijn hetzelfde en 
dat geldt dus ook voor de leerroutes die ze volgen. Niet alleen de leerlingen, maar ook de 
initiatieven voor 10-14-onderwijs verschillen onderling sterk van elkaar. Door die verschei-
denheid is het niet goed mogelijk om een beeld te geven van het 10-14-onderwijs. 

THEMA
10-14 onderwijs

10-14-initiatieven voor selectieprocessen en tegengaan van 
segregatie
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van zo’n initiatief is Spring High in Amsterdam. Alle 
leerlingen vanaf tien jaar zijn daar welkom. Leerlingen 
van verschillende niveaus zitten door elkaar. Tijdens 
instructiemomenten worden leerlingen geclusterd op 
niveau. Na instructie kunnen leerlingen op individuele 
basis of in groepjes samenwerken. Ook naar leeftijd 
zijn de groepen heterogeen. Spring High werkt niet met 
jaargroepen, maar in stamgroepen met leerlingen van 
verschillende leeftijd. Het eerste moment waarop een 
beslissing wordt genomen over het passende school-
type, is aan het einde van het 10-14-traject.

Maar er zijn ook 10-14-initiatieven die het keuzemo-
ment juist vervroegen. Deze initiatieven hebben geen 
aanbod voor de volle breedte; ze bieden vmbo aan of 
havo/vwo. Nieuwe leerlingen maken dus op tienjarige 
leeftijd een voorlopige keuze voor een schooltype. Dit 
geldt voor vier van de twaalf initiatieven. Twee initiatie-
ven richten zich zelfs op een heel specifieke doelgroep: 
de Tienerschool in Groningen voor vmbo-leerlingen 

met een indicatie voor leerwegondersteunend 
onderwijs en de Zuider gymnasiumbasisschool voor 
(hoog)begaafde leerlingen. Vinden deze initiatieven 
kansengelijkheid minder belangrijk? Nee, integen-
deel. Ze hebben een passend onderwijsaanbod voor 
leerlingen die het gevoel hebben dat ze ‘klaar’ zijn met 
het basisonderwijs. Sommige vmbo-leerlingen dreigen 
hun plafond te bereiken op de basisschool. Ze missen 
vanaf groep 6 steeds meer de aansluiting bij de stof 
en zijn eraan toe om andere, meer praktijkgerichte 
vaardigheden te ontwikkelen. Ook de hoogbegaafde 
leerlingen zijn ‘klaar’ met de basisschool. Zij hebben in 
groep 6 al het niveau van groep 8 bereikt en zijn toe 
aan gymnasiumstof. 10-14-onderwijs leidt dus niet per 
definitie tot uitstel van schoolkeuze, maar daarvoor zijn 
goede redenen. 

Leerlingen en hun ouders van deze initiatieven zijn zeer 
tevreden over de overstap naar 10-14. “Ik voel me hier 
gezien,” zegt een leerling van de Zuider Gymnasium-
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basisschool. Een vader verwoordt het precies zo. “Mijn 
zoon voelt zich nu gezien, dat was op de vorige school 
niet zo. Hij is veel gelukkiger, ik heb opeens een ander 
kind thuis.” Meer aandacht voor de individuele leerling 
is voor een deel te danken aan de kleinschaligheid van 
veel 10-14-initiatieven. Volgens leraren en school-
leiding is dit een belangrijke succesfactor. Een ander 
pluspunt vinden leerlingen en leraren dat leerlingen 
meer verantwoordelijkheid krijgen. “De leerlingen zijn 
veel meer eigenaar van hun eigen leren, ze beseffen 
dat ze hun eigen leerproces kunnen beïnvloeden”, zegt 
een leraar van de Tienerschool Groningen. Leerlin-
gen, ouders en leraren typeren de opbrengst van het 
onderwijs vaak met woorden waar ‘zelf’ in voorkomt: 
zelfstandigheid, zelfvertrouwen, zelfverzekerd, zelfbe-
wust. Die opbrengst is voor hen minstens zo belangrijk 
als het moment van de schoolkeuze.

Segregatie
Uitstel van schoolkeuze is niet de enige manier om ge-
lijke kansen te bevorderen. Zoals eerder gezegd speelt 
ook het bewust tegengaan van segregatie daarbij een 
rol. Twee initiatieven ondernemen actie om dit tegen te 
gaan: de Rotterdamse Zuider gymnasiumbasisschool 
en het Amsterdamse Spring High. 
De Zuider gymnasiumbasisschool heeft weliswaar een 
smal aanbod, maar is allesbehalve een eliteschool. 
De school streeft naar een instroom van ten minste 
50% uit Rotterdam-Zuid, waar relatief veel armoede 
is en de onderwijskansen minder gunstig zijn dan in 
het noorden van de stad. Dat vraagt om een gericht 
wervingsbeleid, aangezien het gymnasium ook een 
regionale functie heeft. Op deze manier wil de Zuider 
gymnasiumbasisschool voorkomen dat het gymnasium 
alleen toegankelijk is voor een select publiek. Het resul-
taat is dat de leerlingenpopulatie voor een gymnasium 
heel divers is.
Spring High staat in Amsterdam Nieuw-West. De 
school bevat veel verschillende soorten bevolkings-
groepen, die bij elkaar zitten in heterogene klassen. 
Spring High wil de diversiteit onder leerlingen behou-
den door open te staan voor alle kinderen uit de buurt 
en geen scheiding aan te brengen tussen verschillende 
niveaus. “Leerlingen blijven in hun eigen groep, met 

hun eigen vrienden. Dat is op deze leeftijd superbe-
langrijk,” zegt een leraar van Spring High. 

De Zuider gymnasiumbasisschool en Spring High zijn 
niet representatief voor de twaalf 10-14- initiatieven in 
het onderzoek van Oberon. Bij de meeste initiatieven is 
het tegengaan van segregatie niet een doel. De doel-
groep van deze initiatieven bestaat uit alle kinderen 
die behoefte hebben aan een vroegere, meer soepele 
of gefaseerde overgang van basis- naar voortgezet 
onderwijs. De sociaal-economische achtergrond van 
de kinderen is daarbij geen overweging.

Schoolloopbaan 
Het is wellicht teleurstellend, maar wat precies het 
resultaat is van het 10-14-onderwijs, hebben we nog 
niet kunnen vaststellen. Zo weten we niet of 10-14-leer-
lingen op een ander schooltype terechtkomen dan 
wanneer ze naar een ‘gewone’ school voor voortgezet 
onderwijs zouden zijn gegaan. Simpelweg omdat 
het beginniveau bij de start van 10-14-onderwijs niet 
is vastgesteld. Wel weten we hoeveel leerlingen het 
hele 10-14-traject doorlopen: ongeveer de helft van 
alle 10-14-leerlingen. Een kwart van de leerlingen 
kiest na twee jaar toch voor een ‘gewone’ school voor 
voortgezet onderwijs. Dat is dus op dezelfde leeftijd 
als wanneer ze niet de overstap naar 10-14-onderwijs 
hadden gemaakt. Voor hen was uitstel van schoolkeu-
ze blijkbaar niet nodig. Ongeveer evenveel leerlingen 
stappen over na het derde jaar 10-14-onderwijs. 

“Mijn zoon voelt zich nu 
gezien, dat was op de 
vorige school niet zo. 
Hij is veel gelukkiger, ik 
heb opeens een ander 
kind thuis” 
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Bij enkele initiatieven kunnen leerlingen ook na vier 
jaar 10-14-onderwijs op dezelfde school blijven. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor Spring High; daar wordt het 
10-14-onderwijsconcept voortgezet in de hogere 
leerjaren, zo mogelijk tot aan het eindexamen. Daarbij 
geldt dat leerlingen ten minste vmbo-t aan moeten 
kunnen. Nog steeds kiezen ze dan nog niet op welk 
niveau ze examen doen. Dat gebeurt pas twee jaar 
voor het eindexamen. Vanaf dat moment zijn zij meer 
bezig met de examenvakken en minder met hun eigen 
leerdoelen zoals in de leerjaren daarvoor. “Opeens 
wordt het allemaal wel wat strenger en serieuzer”, zegt 
een leerling die inmiddels op weg is naar het examen. 
“Dat is ook wel fijn, want dan kun je je richten op de 
vakken waarin je examen doet. En dan weet je dat je 
die stof ook wel echt nodig hebt voor het eindexamen.” 

Toekomst
Biedt 10-14-onderwijs het recept voor het bevorderen 
van gelijke kansen? Er zijn zeker mooie voorbeelden. 
Veel initiatieven streven ernaar om leerlingen langer 
bij elkaar te houden dan gebruikelijk in ons onderwijs-
stelsel. En een initiatief voor (hoog)begaafde leerlin-
gen streeft ernaar om leerlingen uit alle lagen van de 
bevolking te trekken. 

Maar algemene conclusies over het 10-14-onderwijs 
kunnen we niet trekken. Daarvoor is de diversiteit onder 
de 10-14-initiatieven te groot. Niet alle 10-14-initiatie-
ven streven naar het vergroten van kansengelijkheid. 
Als er een gemeenschappelijk doel is, dan is dat het 
bevorderen van een ‘soepele overgang’. Dat is een 
behoefte van individuele leerlingen en dient niet per 
definitie een maatschappelijk doel als kansengelijk-
heid.

Inmiddels is er een nieuwe regering en een nieuw 
regeerakkoord. De overgang tussen basis- en voortge-
zet onderwijs staat nog steeds op de agenda. Brede 
en verlengde brugklassen moeten bevorderen dat 
kinderen gelijke kansen krijgen. Het doel is dus nog 
hetzelfde. En al wordt het 10-14-onderwijs niet apart 
vermeld in het regeerakkoord, de ontwikkelingen gaan 
door. Het aantal initiatieven neemt toe en hetzelfde 
geldt voor de variatie tussen die initiatieven. Bij de 
verdere ontwikkeling van dit onderwijs kan worden 
geprofiteerd van de ervaringen van de afgelopen 
jaren. ■
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Niet alle 10-14-initiatie-
ven streven naar het 
vergroten van kansen-
gelijkheid
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Inspectie van het 
Onderwijs doet onderzoek

Onderzoek
De Inspectie van het Onderwijs deed in de periode 
van maart tot en met oktober 2020 onderzoek bij de 
twaalf 10-14-initiatieven die meededen aan de pilot 
10-14-onderwijs. De onderzoekers voerden onder 
meer documentonderzoek uit (expertanalyse), zetten 
vragenlijsten uit bij bestuurders, schoolleiders en leerlin-
gen, legden locatiebezoeken af met lesbezoeken, en 
voerden gesprekken met verschillende belanghebben-
den. Het onderzoek kende twee centrale onderzoeks-
vragen:

1. Hebben de 10-14-initiatieven voldoen-
de randvoorwaarden ingericht om hun 
10-14-doelen te realiseren en onderwijs van 
voldoende kwaliteit te bieden?
De Inspectie van het Onderwijs ziet als pluspunt dat 
de 10-14-initiatieven, mede door de kleinschaligheid 
en vele begeleidingsmomenten, de ontwikkeling van 
hun leerlingen over het algemeen goed volgen. Ook 
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Al langer was de Inspectie van het Onderwijs als toehoorder betrokken bij de pilot 10-14-on-
derwijs en het monitoringsonderzoek van Oberon. Op enig moment ontstonden er vragen 
die de Inspectie zelf wilde onderzoeken. In dit artikel vatten we het onderzoek kort samen 
en doen we verslag van ons gesprek met Mark Oortwijn die als inspecteur primair onderwijs 
betrokken was bij dit onderzoek.

THEMA
10-14 onderwijs

waardeert de Inspectie de aandacht van de initiatieven 
voor de brede, ook niet-cognitieve ontwikkeling van 
leerlingen. Er zijn echter nogal wat verschillen tussen 
de initiatieven in het systematisch volgen van leerlingen 
en het onderling afstemmen van begeleiding en onder-
wijs, en op dat vlak liggen er kansen voor verbetering. 
Dat geldt ook voor de kwaliteitszorg: bij meer dan de 
helft van de initiatieven had men te weinig zicht op de 
onderwijskwaliteit en de effecten van het onderwijs 
op de leerlingen. Bovendien is het nog de vraag of 
de initiatieven erin slagen een soepele doorstroom te 
realiseren. De initiatieven zijn over het algemeen nog te 
‘jong’ om dit te onderzoeken en de resultaatgegevens 
hierover worden niet overal systematisch geanalyseerd. 
De Inspectie waarschuwt voor de ‘dubbele knip’: in 
plaats van een overgang, zijn er bij 10-14-onderwijs 
vaak twee overgangen. Dit vraagt om goede afstem-
ming met de toeleverende scholen en de vervolgscho-
len. Een aanbeveling is om door te gaan met het ont-
wikkelen van doorgaande (leer)lijnen – vakinhoudelijk 
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maar ook voor de begeleiding – en ook te volgen hoe 
het leerlingen de rest van hun schoolcarrière vergaat. 
Een ander advies is om aandacht te hebben voor 
gelijke kansen bij het inrichten van 10-14-onderwijs en 
een expliciete visie hierop te formuleren.

2. Hoe kunnen we effectief toezicht houden 
op 10-14 onderwijs? Wat is er vanwege het 
sectordoorbrekende karakter van 10-14-on-
derwijs mogelijk en welke belemmeringen zijn 
er gelet op de huidige wet- en regelgeving?
Een 10-14-initiatief is geen zelfstandige juridische 
entiteit, maar in de praktijk worden ze vaak wel als een 
op zichzelf staande ‘school’ ingericht. Dit leidt tot risico’s, 
bijvoorbeeld ten aanzien van medezeggenschap en 
onderwijstijd. Het belemmert besturen bij hun verant-
woordingsplicht en de Inspectie van het Onderwijs bij 
het uitvoeren van haar toezichthoudende rol. De Inspec-
tie adviseert dan ook de samenwerking tussen primair 
en voortgezet onderwijs juridisch te verankeren op het 
moment dat 10-14-onderwijs duurzaam onderdeel blijft 
uitmaken van het onderwijsbestel. Het onderzoeksrap-
port werd op 28 september 2021 gepubliceerd, juist 
op het moment dat Mark Oortwijn verslag deed van 
het onderzoek tijdens de jaarlijkse conferentie van het 
Lerend Netwerk 10-14. Momenteel is de Inspectie van 
het Onderwijs betrokken bij de beantwoording van de 
Kamervragen naar aanleiding van het onderzoek. 

Interview 
De Inspectie van het Onderwijs heeft een expertgroep 
Innovatief Onderwijs, die sinds de start van 10-14-on-

derwijs de ontwikkelingen nauwlettend volgt. Bij 
netwerkbijeenkomsten van de kwartiermakers en het 
onderzoek van Oberon was de Inspectie als toehoor-
der betrokken. Tijdens die bijeenkomsten ontstond het 
idee om ook een onderzoek vanuit de Inspectie uit 
te voeren. Mark Oortwijn was als inspecteur primair 
onderwijs vanaf het begin betrokken bij dit onderzoek 
en nam later ook de rol van projectleider op zich. Wij 
spraken hem over het onderzoek en de rol van de 
Inspectie bij het 10-14-onderwijs. 

10-14-onderwijs kent geen blauwdruk of kader. 
Wat is de rol van de Inspectie van het Onderwijs 
bij een dergelijke onderwijsontwikkeling?
Mark Oortwijn: “Deze vraag leeft bij elke nieuwe on-
derwijsontwikkeling en dus ook binnen de expertgroep: 
kan dit wel binnen het huidige kader? De Inspectie heeft 
een waarborgfunctie en een stimulerende functie. Vanuit 
die tweede functie kun je overal naar kijken. We kun-
nen in gesprek gaan met besturen en scholen over hoe 
innovaties zijn vormgegeven en welke doelen zij ermee 
nastreven. Als critical friend kunnen we vragen stellen en 
opbouwende kritische feedback geven. 
De waarborgfunctie is lastiger bij 10-14-onderwijs. 
Vanuit de innovatiegroep beoordelen we of we 
toezicht kunnen houden op nieuwe onderwijsontwik-
kelingen. Daarover hebben we gesprekken met de 
scholen die een dergelijke ontwikkeling initiëren. Vaak 
blijkt dan dat het huidige inspectiekader afdoende is 
om toezicht te houden. Vanuit de expertgroep voeden 
we onze collega-inspecteurs met informatie over de 
innovatie, bijvoorbeeld door factsheets te maken. Dat 
doen we bij 10-14-onderwijs nu ook. Bij dit onderwijs 
constateren we echter dat het beperkter mogelijk is om 
toezicht te houden en onze waarborgfunctie goed in te 
vullen. Als we ons zorgen maken over een 10-14-initi-
atief, dan hebben wij geen stok om mee te slaan en dat 
is een probleem. Stel dat een school niet voor veilig-
heid zorgt, dan moet je de school aan kunnen spreken. 
Maar voor de wet is een 10-14-initiatief geen school.”

Maar er zijn toch wel scholen verantwoordelijk 
voor de 10-14-initiatieven?
Oortwijn: “Scholen leggen de verantwoordelijkheid 

De Inspectie waardeert 
de aandacht van de 
initiatieven voor de brede, 
ook niet-cognitieve 
ontwikkeling van 
leerlingen
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voor het 10-14-initiatief, inclusief de leerresultaten en 
de onderwijskwaliteit, snel bij de uitvoerende partij. Ze 
maken afspraken over het initiatief en vertrouwen erop 
dat het goedkomt, zonder dat ze de afspraken goed 
hebben vastgelegd en de resultaten kritisch volgen. 
Wat daarbij niet helpt is dat die samenwerking ook 
niet wettelijk is verankerd, zoals dat nu wel het geval 
is voor de samenwerking tussen vmbo en mbo. Het 
mogelijk maken van die samenwerking is dan ook een 
aanbeveling van de Inspectie richting het ministerie. 
Een algemene Wet funderend onderwijs zou hiervoor 
een goede oplossing zijn, maar dat is een kwestie voor 
de lange termijn.”

Hoe verhoudt de Inspectie zich tot het 10-14-on-
derwijs?
Oortwijn: “Als Inspectie moet je heel open zijn en on-
bevooroordeeld kijken. Ieder initiatief is anders en zo 
moet je het ook benaderen. Vervolgens ga je vragen 
stellen over hoe de initiatieven hun kwaliteit borgen 

en volgen, en of ze bereiken wat ze willen bereiken. 
Blijven vragen en altijd nieuwsgierig zijn. Dat hoort bij 
onze stimulerende functie. We kijken ook of de doelen 
concreet zijn. Sommige aspecten zijn lastig te meten. 
Zo is het bijvoorbeeld bij 10-14-onderwijs lastig vast te 
stellen hoe succesvol leerlingen zijn in het vervolg van 
hun onderwijsloopbaan: de leerlingen stromen immers 
uit naar verschillende scholen. Vanuit de inspectie kun-
nen we dat dan ook niet (goed) meten. Dat moeten de 
scholen zelf doen, maar dat gebeurt niet altijd.”
“Niet alles is meetbaar, daar is ook de Inspectie zich 
van bewust. Onze vraag is altijd: hoe weten jullie het? 
We gebruiken liever het woord ‘merkbaar’. Hoe weet 
je of je bereikt wat je wilt bereiken? Dat hoort ook bij 
die overgang naar het derde jaar: hoe onderzoek je 
dat? Resultaten zijn meetbaar, maar dat is maar een 
deel van het verhaal. We kijken ook naar de rest. En 
als het vragen oproept, dan gaan we dat navragen bij 
de bestuurder in de vorm van een dialoog.”
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“Het thema ‘kansen(on)gelijkheid’ is een thema dat wij 
vanuit de Inspectie hebben ingebracht, omdat we dat 
belangrijk vinden. Wat voor soort initiatief wil je zijn? 
Slechts twee of drie van de twaalf onderzochte initia-
tieven hebben gelijke kansen specifiek benoemd.”

Constateert de Inspectie problemen rond die dub-
bele knip?
Oortwijn: “We zien een risico bij twee lastige overgan-
gen, in plaats van nu één. Dat is opvallend, omdat het 
doel van 10-14-onderwijs is om de doorstroom te ver-
soepelen. Wat we wel zagen, was een vernieuwend, 
van veel regulier onderwijs afwijkend, onderwijscon-
cept. Daar moeten leerlingen aan wennen en vervol-
gens moeten ze in jaar 3 van het voortgezet onderwijs 
weer wennen aan een andere vorm van onderwijs. 
Tijdens het onderzoek hebben we niet gezien hoe de 
initiatieven dit risico verkleinen en volgen. Veel initiatie-
ven zijn gericht op hun eigen stukje 10-14-onderwijs, 
maar als 10-14-onderwijs ben je onderdeel van het 
funderend onderwijs en dat is breder dan onderwijs 
aan tien- tot veertienjarigen. Een van de initiatieven die 
we onderzocht hebben, groeit nu door naar 10-18-on-
derwijs. Die hebben dit probleem gezien en er een 
conclusie aan verbonden.” 

Het onderzoek zit erop: hoe ziet voor de Inspectie 
het vervolg eruit?
Oortwijn: “Met het ministerie blijven we in gesprek. 
Er is nu veel contact vanwege de Kamervragen 
die gesteld zijn op basis van ons onderzoek. We 
gaan vervolgens bespreken hoe we verdergaan. 

De 10-14-scholen zijn er en blijven, dus als Inspec-
tie blijven we ze tegenkomen. We hebben daarom 
ook workshops gegeven aan collega-inspecteurs ter 
verdieping. De initiatieven zijn zo verschillend, dat ook 
wij alert moeten blijven. We hebben de inspecteurs de 
tip gegeven om bij bestuursgesprekken te vragen naar 
eventuele 10-14-initiatieven en hoe daar de kwaliteits-
zorg georganiseerd is.”

Tot slot: hoe kijk je zelf naar ontwikkelingen als 
10-14-onderwijs?
Oortwijn: “Mijn droom is dat we teruggaan naar de 
tekentafel. Wat willen we bereiken met onderwijs 
en hoe gaan we dat zo goed mogelijk vormgeven? 
Het onderwijs is nu traditioneel ingericht: één soort 
onderwijs, vormgegeven rondom het concept van een 
klas. We denken nu vaak vanuit wat we hebben en 
kennen. Ik vind het goed dat er andere onderwijsvor-
men worden onderzocht. Dat heb je nodig om verder 
te komen. 10-14-onderwijs is voor een deel van de 
leerlingen geschikt, maar niet voor alle leerlingen. Dat 
er meerdere onderwijsvormen ontstaan is een positieve 
ontwikkeling.”  ■

Referentie
• Inspectie van het Onderwijs (2021). 10-14-on-

derwijs: Een onderzoek naar twaalf 10-14-ini-
tiatieven: Bevindingen en aanbevelingen voor 
onderwijs, kwaliteitszorg, wet- en regelgeving 
en toezicht. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. 
https://www.onderwijsinspectie.nl/documen-
ten/rapporten/2021/09/28/10-14-onderwijs
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Van kwartiermaken 
naar lerend netwerk

Stond als een van de kwartiermakers van 10-14 on-
derwijs aan de wieg van diverse 10-14 initiatieven.
Tegenwoordig werkt ze als zelfstandig adviseur, na 
een veelzijdige onderwijscarrière. Met een brede 
pabobevoegdheid en na een studie theologie en 
sociologie vervulde ze diverse rollen in het onderwijs 
als docent, coach en projectleider. Lenie was directeur 
op een MBO-school en deed bestuurlijk en advieswerk 
voor het katholieke onderwijs en op landelijk niveau bij 
een onderwijsadviesbureau. In 2018 is ze “aan haar 
toetje begonnen”, waaronder landelijk projectleider en 
netwerkregisseur van het Lerend Netwerk 10-14.

Het ontstaan 
De belangstelling voor 10-14 onderwijs ontstond bij 
Lenie van Lieverloo toen haar eigen kinderen destijds 
van het primair naar het voortgezet onderwijs gingen. 
Zij ervaarde toen hoe problematisch deze overgang 

kan zijn. Er bleek geen ruimte voor maatwerk te zijn. 
Vooral het besef dat er kinderen zijn met behoefte 
aan meer begeleiding en tijd om te wennen aan een 
andere omgeving, terwijl er tegelijkertijd ook kinderen 
zijn die in groep 7 al klaar zijn voor het voortgezet 
onderwijs, leidde ertoe dat ze in 2006 projectleider 
werd van een SLOA PO-VO deelproject. Dit project 
was gericht op het bevorderen van een verbeterde en 
vooral ook warmere overdracht.  De opbrengst van dit 
project deugde weliswaar, maar was voor een aantal 
betrokkenen, onder wie enkele bestuurders en Lenie 
zelf, te instrumenteel en leidde, na diverse gesprekken, 
tot de twee volgende SLOA onderzoeks-aanvragen  
1)  Wat is het pedagogisch concept dat hoort bij een 

goede overgang PO-VO?
2)   En hoe doen beide sectoren dit samen? 
Aanleiding voor het onderzoek was tevens dat uit op- 
en afstroomgegevens toentertijd ruim een derde van de 
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Puk Witte is adviseur bij Sardes en redacteur van De Nieuwe Meso.
E-mail: p.witte@sardes.nl

Tanja de Ruijter
Tanja de Ruijter is rector van de Huizermaat en redacteur van De Nieuwe Meso.
E-mail: tdruijter@gsf.nl

Wij spreken met Lenie van Lieverloo over 10-14 onderwijs. 
Zij vertelt over het ontstaan en de ontwikkeling ervan, de ambities, hobbels, raakvlakken met 
maatschappelijke thema’s als kansengelijkheid en over de kracht van het Lerend Netwerk 10-
14.Van Lieverloo: “Het netwerk maakt het 10-14 onderwijs krachtig. We werken niet vanuit 
iets wat is bedacht op een ministerie. Niks daarvan. We maken werk van een paar onder-
wijskundige principes ten behoeve van de doorlopende ontwikkeling van de leerlingen. Dat 
doen we met ervaringen, onderzoek en samenwerken van onderop. Ontwikkeling van het 
gedachtegoed vanuit het veld. De veelvormigheid is wel eens lastig. Maar we willen dit zo in 
solidariteit met elkaar doen. “

THEMA
10-14 onderwijs
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leerlingen in 3 vmbo-tl/havo niet op hun plek bleken 
te zitten. 
Deze twee SLOA-onderzoeken leidden onder andere 
tot pedagogisch-didactische principes en aanbeve-
lingen die mede de onderlegger werden voor 10-14 
onderwijs. 

“We ontdekten dat er iets nodig is wat feitelijk niet 
kan: een doorlopende ontwikkellijn en docenten uit 
PO en VO samenbrengen in een fysieke omgeving 
waar leerlingen zich goed thuis voelen en op maat, in 
hun eigen tempo mogen leren en ontwikkelen. Diverse 
schotten betreffende geldstromen, docentaanstelling en 
verschillende CAO’s vormen echter formele knelpunten 
in deze ontwikkeling.  Toen hebben enkele bestuurders 
lef getoond…” 

Het eerste 10-14 initiatief ging in 2012 in Gorinchem 
van start, waarna andere volgden. Het ministerie en de 
inspectie waren inmiddels nieuwsgierig geworden. Er 

werd besloten het concept onderwijskundig verder te 
ontwikkelen en, met oog voor de knelpunten, ‘’massa 
te gaan maken” om vervolgens met tenminste tien 
initiatieven verder te gaan. Dat gebeurde uiteindelijk in 
2015. Lenie behoorde tot de kwartiermakers. 

Er is inmiddels brede belangstelling voor deze 
initiatieven, de doorlopende ontwikkellijnen en de 
begeleidingsconcepten. De krachten zijn gebundeld en 
de kwartiermakers zijn een belangrijk aanspreekpunt, 
als het gaat om kwaliteitsontwikkeling en borging. Zij 
zorgen ook voor onderling contact en het doen van 
onderzoek naar oplossingsrichtingen van knelpunten: 
“Met leerlingen kan immers niet geëxperimenteerd 
worden.” In 2017 komt 10-14 onderwijs landelijk 
onder de aandacht als dit wordt betrokken bij het 
vraagstuk van kansengelijkheid in het onderwijs in 
het regeerakkoord. In datzelfde jaar start Oberon, in 
opdracht van het Ministerie van OCW een onderzoek 
naar de knelpunten.
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Geen blauwdruk maar een Lerend 
Netwerk
De kwartiermakers die in 2015 gingen samenwerken 
maakten in 2017 de stap naar een lerend netwerk. 
“Dat is geen blauwdruk of programmering, het is geen 
concept-onderwijs en we zijn niet de nieuwe midden-
school” zegt Lenie en ze vervolgt: ” We wilden de kracht 
van de ontwikkeling die we met elkaar vormgeven een 
plek geven. Wij hebben een paar basisprincipes, pijlers, 
waarop we elkaar kritisch bevragen (zie kader). Er is 
ruimte voor veelvormigheid.  Het gaat om een ontwikke-
ling van onderaf in een netwerkconstruct, waar we willen 
verbinden en onderzoeken. Daarmee willen we stevig-
heid geven aan de onderwijskundige uitgangspunten.”

De pedagogisch-didactisch principes 
van 10-14 onderwijs
1. 10-14 onderwijs wordt aangeboden aan 

leerlingen die de overstap gaan maken van 
het primair naar het voortgezet onderwijs. 
Een overstap die bij 10-14 onderwijs niet 
bestaat uit één selectiemoment, maar be-
staat uit een zorgvuldig, meerjarig proces 
waarbij de overstap wordt gemaakt op 
een voor de leerling passend moment. Een 
doorlopende leerlijn vanuit het primair naar 
het voortgezet onderwijs, waarmee tevens 
een fundamentele bijdrage wordt geleverd 
aan vergroten van de kansengelijkheid! 

2. 10-14 onderwijs gaat uit van een goed 
doordacht en consequent onderwijscon-
cept, met aandacht voor de individuele 
leerling en voor een goede relatie tussen 
leraar en leerling. Er is sprake van maat-
werk, met aandacht voor de autonomie 
van de leerling en voor persoonlijke 
ontwikkeling en begeleiding. Samen leren 
en leren van elkaar in een diverse groep is 
cruciaal in 10-14 onderwijs. Het onderwijs 
is uitdagend en vernieuwend en er wordt 
vakoverstijgend en thematisch gewerkt! 

3. 10-14 onderwijs is gebaseerd op een 
intensieve samenwerking tussen primair 
en voortgezet onderwijs. Samen maken 
ze goede afspraken om de doorlopende 
leerlijn goed vorm te geven, met een 
professioneel en betrokken team. Verschil-
len tussen de onderwijssectoren worden 
overbrugd, de sectoren versterken elkaar 
en leren van elkaar: het gaat immers om 
de leerling! 

4. 10-14 onderwijs slaat, doordat het klein-
schalig opgepakt kan worden, een brug 
naar breed, funderend onderwijs. Het laat 
zien dat met een team van gemotiveerde, 
enthousiaste en gekwalificeerde profes-
sionals én een gedegen voortraject de 
schoolloopbaan van een leerling verder 
geoptimaliseerd kan worden. 10-14 
onderwijs vormt daarmee een belangrijke 
stap naar integraal, funderend onderwijs! 

5. 10-14 onderwijs wordt inmiddels landelijk 
aangeboden door een groot aantal scho-
len, die van elkaar leren in een landelijk 
leernetwerk. Er wordt samen gewerkt aan 
vraagstukken op het gebied van kwaliteit, 
professionalisering en kennisdeling en 
kennisontwikkeling. Kennisontwikkeling die 
niet alleen voor 10-14 onderwijs, maar 
ook voor andere scholen in het PO en VO 
van belang is. 

De krachten zijn gebun-
deld en de kwartier-
makers zijn een belang-
rijk aanspreekpunt, als 
het gaat om kwaliteits-
ontwikkeling en borging
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Lenie is netwerkregisseur, vraagbaak voor scholen in 
alle regio’s voor de leden (op dit moment 20) en (nog) 
niet leden. Ervaringen, vragen en antwoorden uit het 
veld brengt ze bijeen “immers zo ben je een lerend 
netwerk. Alles wat ik doe is in opdracht van de scholen 
die aangesloten zijn. Ik ondersteun en begeleid ken-
nisdeling en professionalisering, zorg voor informatie-
voorziening, attendeer op verschillende onderzoeken, 
ondersteun bij nieuwsbrieven, organiseer themabijeen-
komsten op basis van vragen uit het netwerk en dat 
kan ook met derden, bijvoorbeeld de universiteit of de 
expertise van SLO of de sectorraden PO en VO.”

Onderzoek en doorlopende ontwikkeling
Als netwerkregisseur doet Lenie ook aan belangen-
behartiging zoals in de begeleidingsgroep van het 
Oberon-onderzoek. “We hebben zelf geen geld voor 
onderzoek. Het ministerie wilde nader onderzoek naar 
belangrijke knelpunten en kwaliteitsvragen en daarmee 
is Oberon aan de slag gegaan.
Op basis daarvan is er een vervolgonderzoek door de 
inspectie gedaan. Ieder is gebaat bij goed onderzoek. 

Je moet dat wat je doet legitimeren en goed kunnen 
onderbouwen waarom je doet wat je doet. We vinden 
het ook belangrijk dat er goed onderzoek gedaan 
wordt door en op de scholen zelf.” 

In dat kader past ook het meest recente plan om met 
het netwerk collegiale visitatie te organiseren. 
Het lerend netwerk staat in contact met de PO-Raad 
en VO-raad. “We trekken met elkaar op net zoals met 
SLO die de opdracht heeft gekregen om aan een door-
lopende lijn te werken. We willen een doorlopende 
ontwikkeling 10-14. Hierbij gaat het niet om de vorm, 
maar om wat de leerling nodig heeft, namelijk goed 
gefundeerd onderwijs en een goede praktijk voor ieder 
kind. 

De samenwerking in het netwerk, bundelt de krachten. 
Het advies van de Onderwijsraad om later te selec-
teren heeft dat nog eens versterkt, maar de stap naar 
echte structurele verbinding PO-VO in het funderend 
onderwijs vraagt nog een lange weg.“ ■
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Junioren leren bij Academie 
Tien door tot hun 18e
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In 2018 startte Academie Tien onder de vlag van NUOVO Scholen, een stichting met vijftien 
scholen in de gemeenten Utrecht, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Nieuwegein. In het nieuwe 
stadsdeel Leidsche Rijn werd Academie Tien neergezet als een school met ruimte voor innova-
tie, experiment en ambities om het anders te doen.
Het 10-14 onderwijs van Academie Tien heeft zich inmiddels doorontwikkeld tot 10-18 onder-
wijs. De school heeft op dit moment 930 leerlingen. Van begin af aan wilde de school po en 
vo samenbrengen en onderwijs maken voor leerlingen van 10 tot 18 jaar om zo beter aan te 
kunnen sluiten bij de doorgaande ontwikkeling van kinderen. Doordat leerlingen langer op 
één onderwijsplek verblijven, kan de school de uitgangspunten van persoonlijk en gemeen-
schappelijk onderwijs beter in de praktijk brengen.

Over hoe dit er in de praktijk uitziet spreken we met 
Myrthe van Dijk, coach en docent Natuur en Techniek 
op Academie Tien en de afgelopen drie jaar ook bij de 
junioren, Mariëlle Roks-Evers, leerkracht van de junioren 
van Academie Tien en drie jaar geleden met de eerste 
groep gestart en Nadia Daoudi, projectleider van 10-14 
onderwijs voor NUOVO Scholen.
De kinderen van groep zeven en acht heten op 
Academie Tien junioren en zijn ondergebracht in units 
samen met eerste, tweede en derde jaars. In de klassen 
zitten leerlingen van hetzelfde leerjaar, maar wel met 
verschillende niveaus. De leerlingen krijgen les van een 
kernteam van docenten die verantwoordelijk zijn voor 
het onderwijs in de unit.

De start
Waarom is Academie Tien begonnen met 10-14 
onderwijs en hoe hebben jullie het aange-
pakt?
Nadia Daoudi: “Bij het starten van de school, toen er 
nog alleen een mavo-team was, stond de tien in Aca-
demie Tien voor het hoogst haalbare maar ook voor de 
tienjarigen met wie we ons onderwijsprogramma wilden 
starten. We wilden onderwijs maken waarbij de ontwik-
keling van de kinderen het uitgangspunt is en daarvoor 
was het nodig het systeem enigszins te doorbreken om 
zo leerlingen meer ruimte en kansen te geven.
Het is in 2019 begonnen als een pilot met het po en 
sbo. Het plan was aanvankelijk dat kinderen vier jaar 
onderwijs zouden krijgen binnen het 10-14 concept en 
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vervolgens zouden doorstromen naar Academie Tien, 
maar toen het zover was, werkten het inmiddels zo goed 
dat we hebben besloten het po onderdeel te maken van 
Academie Tien. De po-leerlingen zijn een stamgroep 
binnen de unit van Academie Tien en stromen zo gelei-
delijk door naar het vo.”
Mariëlle Roks-Evers: “Aanvankelijk was de droom om 
0-18 onderwijs te starten samen met het basisonderwijs 
en de kinderopvang. Daar is helaas geen locatie voor 
gevonden, maar die droom volgen we nog steeds.”

Waarom wilden jullie deze droom realiseren?
Nadia Daoudi: “Allereerst het vergroten van de kan-
sengelijkheid, vanuit de vraag hoe we ervoor kunnen 
zorgen dat kinderen die eigenlijk nog niet klaar zijn voor 
het voortgezet onderwijs ruimte en tijd krijgen om zich 
zo te ontwikkelen dat er een beter uitgangsperspectief 
voor hen ontstaat. En in de tweede plaats om de door-
lopende leerlijnen van po naar vo beter vorm te kunnen 

geven.”
Mariëlle Roks-Evers: “Tijdens mijn jarenlange ervaring 
in groep 7 en 8 zag ik dat het niet voor alle kinderen 
het juiste moment was om te wennen aan een nieuwe 
school met allerlei nieuwe vakken, omdat het niet paste 
bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Ik was heel be-
nieuwd of een eerdere knip voor een betere en mooiere 
overgang naar het vo kon zorgen. Er is dan meer ruimte 
om leerlingen anders voor te bereiden, minder eenzijdig 
gericht op leerresultaten en meer holistisch, zoals je in 
het basisonderwijs als leerkracht gewend bent te kijken 
naar kinderen.”
 
Hoe ziet een dag van een leerling van 10 
eruit? 
De loopbaan op Academie Tien begint met een intro-
ductieweek, waarin de leerlingen de school goed leren 
kennen. Omdat de school werkt in kleine units komen ze 
dagelijks dezelfde leerlingen tegen en dat geeft al gauw 
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een vertrouwd en veilig gevoel. In het dagprogramma 
van de leerlingen wordt hierop voortgebouwd.  
Mariëlle Roks-Evers: “We beginnen de ochtend in 
de stamgroep, bespreken de dag en het rooster met 
zelfstandig werken en instructies. Ongeveer twee uur 
per dag komt er een vakdocent. We werken met vier 
periodes en iedere periode kent een grote vraag, zoals 
bijvoorbeeld: Wie ben ik? De vakdocenten koppelen 
hun programma aan die vraag, bij filosofie bijvoorbeeld 
met de vraag: Wie ben ik aan de binnenkant en wie aan 
de buitenkant? Wat zien mensen van mij? Elk kind maakt 
een kijkdoos over de dingen die van binnen zijn en voor 
buiten onzichtbaar blijven. De vakdocenten zorgen voor 
de inhoud en het is de taak van de leerkracht om met 
de leerlingen te plannen en kritisch te kijken naar wat ze 
doen.”

“De dag begint met een gezamenlijke start in de kring, 
waarin we werken aan groepsvorming. Soms volgt er 
dan een les van een vakdocent, op andere dagen be-
ginnen we met instructies. De kinderen kunnen zelf kie-
zen of ze eerst taal, rekenen of spelling willen doen. Wij 
werken ook bij de vakken taal, rekenen en begrijpend 
lezen met leerlijnen, omdat wij denken dat een kind nooit 
bij alle vakken en alle onderdelen op één niveau zit. We 
kennen leerdoelgesprekken waarin we met de kinderen, 
na een instructie, afspreken wie wat waarom doet. Zo 
kan het ene kind beginnen met een makkelijke opdracht, 
terwijl een ander kind direct start met extra uitdaging. 
Uiteindelijk maken de kinderen wel alle opdrachten, 
maar in een volgorde die het beste bij hen past. Daarna 
gaan ze aan de slag met de plusopdrachten. 
De klas hebben we in tweeën gedeeld. Op de ene plek 
kan worden gewerkt en in het andere deel geven we 
in een kring instructies. De kinderen kunnen op een ge-
geven moment hun werk neerkeggen en naar de kring 
gaan voor instructie van de vakdocent. 
De pauzes hebben de junioren samen met de eerste, 
tweede en derde jaars.”

Nadia Daoudi: “Toen we het initiatief startten zijn we 
bezig geweest met vragen als: moet er een eigen plekje 
op het schoolplein zijn, mogen ouders nog wel mee 
naar binnen enz. Terwijl wij maar bezig waren met het 

scheppen van een veilige en afgebakende omgeving 
voor de junioren, gaven de kinderen zelf al na enkele 
weken aan dat ze graag door de voordeur wilden en of 
ze alsjeblieft met die jongens mee mochten voetballen 
op het voetbalveld? Ze wilden overal onderdeel van 
uitmaken.”

Aanmelding
Welke kinderen melden zich aan bij Academie 
Tien? 10-14(18) onderwijs is immers niet de 
gebruikelijke standaardroute. 
Nadia Daoudi: “Als ik kijk naar het eerste jaar zijn er 
veel kinderen die al een beetje beschadigd zijn in en 
door traditionele onderwijsroutes. Zo zien we soms kin-
deren met een bbl-advies op basis van de toetsresultaten 
van wie iedereen denkt dat er meer in zit.” 

Mariëlle Roks-Evers: Er zijn ook kinderen die door 
medische omstandigheden niet goed onderwijs hebben 
kunnen volgen en dus achterlopen en kinderen die qua 
leeftijd wel naar het vo kunnen, maar er sociaal-emo-
tioneel nog niet aan toe zijn. We hebben hier kinderen 
die nog steeds met sloffen met koetjes door de school 
durven te lopen omdat dat hier kan. Wij willen ieder 
kind kansen bieden, maar het moet wel in balans zijn 
en dat is nog wel zoeken. We hebben nu ongeveer een 
derde deel dat kiest voor het concept, een derde deel 
dat kiest voor het concept en ontevreden is over eerder 
genoten onderwijs en een derde deel dat is vastgelopen 
in het traditionele onderwijs.”

Nadia Daoudi: “Ik denk dat we nu nog net iets te veel 
leerlingen hebben die extra ondersteuning nodig hebben.”  

Myrthe van Dijk: “Op de een of andere manier ervaar ik 
dit minder in de lessen die ik als vakdocent geef, omdat ze 
daar net even iets anders aangesproken worden. Ik zie ze 
maar twee keer in de week, dus ik ben iemand die nieuw 
voor hen is. Op de unit zie ik de extra zorg inderdaad, 
maar in mijn lessen ervaar ik dat de leerlingen goed aan-
gaan als ze iemand anders voor hun neus hebben.”

Heb je om les te geven aan 10-jarigen nieuwe 
dingen moeten leren of doe je eigenlijk ge-



De Nieuwe Meso  | maart 2022 | nummer 1 31

Methodiek

woon wat je anders ook in de onderbouw al 
deed?
Myrthe van Dijk: Het is deels hetzelfde, maar dan 
gemoedelijker. De sfeer is anders, maar het werk zelf 
verschilt bij mij niet zoveel van het werk met eerste of 
tweede klassers vo. Wat wel anders is, is dat in de 
onderbouw van het vo de leerlingen bij jou in het lokaal 
komen, terwijl je bij de junioren in hun klas komt. De 
kerndoelen bieden bovendien veel vrijheid en ruimte. 
Alles is al gauw een soort bonus en hoe meer je ze in 
de praktijk laat zien des te leuker ze het vinden en dat is 
natuurlijk het allermooiste om te doen.” 

Nadia Daoudi: “In het begin zagen we dat vakdocenten 
te weinig eisten van de junioren.” 
Myrthe van Dijk: “Ja, dat klopt wel. Voorheen waren de 
brugklassers je ‘ukkies’, die je met veel liefde en aaien 
behandelde. Junioren hebben een nog hogere schat-
tigheidsfactor. Maar mij werd al snel duidelijk dat ze 
vooral ook aan de slag wilden. Sommigen kwamen juist 
vragen of ze huiswerk konden krijgen. Als vakdocent 
heb ik veel geleerd van de leerkrachten die goed zijn in 
het omgaan met verschillen.”

Het tosti-ijzer
Hoe voorkom je nu dat binnen één gebouw 
toch twee scholen ontstaan: een po-school en 
een vo-school?
Nadia Daoudi: “Hiervoor hebben we al over een paar 
voorbeelden gesproken die duidelijk maken dat de 
kinderen elkaar gemakkelijk vinden. Een ander mooi 
voorbeeld is het tosti-ijzer. Mariëlle nam op een gege-
ven moment een tosti-ijzer mee voor de kinderen die 
liever niet in de aula wilden eten, omdat ze dat nog wat 
spannend vonden en liever rustig hun broodje wilden 
eten. Eerst was het tosti-ijzer er alleen voor de junio-
ren, maar sinds de eerste en tweede jaars het bestaan 
ervan ontdekten, komen zij ook regelmatig aan de deur 
kloppen met de vraag of ze hier mogen eten. En zo 
ontstond er in het lokaal een mix van junioren en eerste 
en tweede jaars.”

“Ook oudere jaars komen nog regelmatig terug in het 
juniorenlokaal om te vertellen hoe het nu gaat of om 

te kijken hoe het er nu aan toe gaat bij de junioren. Ze 
herkennen wat ze zelf destijds ook spannend vonden en 
helpen de nieuwe junioren bijvoorbeeld in de introduc-
tieweek.”

Doorontwikkeling
Waar moet de aandacht vooral naar uitgaan 
bij het verder ontwikkelen van de 0-18 leer-
lijn? 
Mariëlle Roks-Evers: “Ik zou nog meer onze basisvakken 
zoals bijvoorbeeld rekenen willen integreren binnen ons 
grote vragen. Verder moeten we nog meer aandacht 
besteden aan meer praktisch gericht onderwijs.”

Nadia Daoudi: “We merken dat we nog niet goed 
genoeg gevonden worden door leerlingen en ouders 
voor wie gelijke kansen niet zo vanzelfsprekend zijn. We 
hebben op dat punt echt nog iets te doen met elkaar, 
waardoor we een breder publiek aanspreken.
Junioren in het vo-gebouw leveren daar geen extra 
meters op, omdat het po-leerlingen zijn. Ik zou graag 
willen dat de gemeente meer mee gaat denken in dit 
soort integrale projecten.”

Ook wil Academie Tien verder werken aan het 0-18 
concept. Deze droom uit het begin leeft nog steeds 
volop.

Tips voor scholen die willen starten met 
10-14 onderwijs
Welke tips hebben jullie voor scholen die wil-
len beginnen met 10-14 onderwijs?
Nadia Daoudi: “Ga vooral in gesprek met scholen die 
al ervaring hebben opgedaan en maak gebruik van die 
ervaringen.”

Mariëlle Roks-Evers: “Weet heel goed waarom je het 
wil. Als je dat goed duidelijk hebt, kun je goed meebe-
wegen in het proces. Je moet er zin in hebben en erin 
geloven. Hoe zorgvuldig en verantwoord je ook werkt 
aan een nieuw onderwijsconcept, realiseer je dat je in 
de praktijk altijd weer voor nieuwe uitdagingen komt te 
staan. Sta hiervoor open en werk samen met de leerlin-
gen aan oplossingen.” ■
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Onderwijsroute 10-14 
door de ogen van drie 
ervaringsdeskundigen

Annelies Robben
Annelies Robben is netwerkregisseur Onderwijsinnovatie en Onderwijsroute 10-14, bij stichting Openbaar 
Onderwijs Zwolle
E-mail: a.robben@ooz.nl

Annelies Robben is grondlegger en oprichter van Onderwijsroute 10-14 in Zwolle. Behalve 
dat zij in dit artikel de onderzoeksresultaten van het in 2020 uitgevoerde onderzoek naar 
sociale winst en waarde van het 10-14-onderwijs in Zwolle met ons deelt, beschrijft ze samen 
met leerlingen Brendan en Victoria hun dagelijkse praktijk op school.

Door de ontwikkelde aanpak behalen de leerlingen 
van Onderwijsroute 10-14 in Zwolle dezelfde of betere 
schoolresultaten, maar bovenal meer sociale winst. 
Ze leren de vaardigheden die ze nodig hebben in de 
maatschappij-van-de-toekomst, die anders zal zijn dan 
die van vandaag-de-dag. Onze coaches en vakex-
perts luisteren, leren en leiden. De leerlingen zijn mede-
ontwerper van hun eigen leerroute en leren hun droom 
te verwoorden. Wij dagen hen uit in actie te komen om 
die droom waar te maken. De drive om te leren die we 
dan zien ontstaan, is van onschatbare waarde voor de 
toekomst van onze leerlingen.

Onderwijsroute 10-14
De aanpak van Onderwijsroute 10-14 is gericht op 
een evenwicht tussen kwalificatie, socialisatie en sub-
jectificatie (Biesta, 2012), waarmee ons onderwijs een 
bijdrage levert aan het verminderen van de kansenon-
gelijkheid en daarnaast sociale meerwaarde creëert. 
De onderliggende gedachte is dat Onderwijsroute 
10-14 niet alleen het moment van selectie voor leerlin-
gen uitstelt, maar hen tevens kwalificeert en vormt tot 

wereldburgers die hun verantwoordelijkheid nemen.
Onze onderwijsroute is nog jong; het vijfde schooljaar 
is in 2021-2022 gestart. Het aantal leerlingen is de 
afgelopen jaren explosief gestegen van 50 leerlingen 
in 2017 naar 230 leerlingen in 2021. Daarbij is in 
de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de 
opstart, het opschalen en (door)ontwikkelen van de 
onderwijsroute. Om nu ‘echt’ een inkijkje te geven in 
ons onderwijs is dit artikel samen met twee van onze 
leerlingen tot stand gekomen. 

Leerlingen
Victoria is veertien jaar oud, volgt onderwijs in 
klas 2 en is voor het derde jaar op Onderwijsroute 
10-14. Wanneer je Victoria ontmoet op school is 
ze goedlachs, gepassioneerd en open over haar 
leven. Ze mist school als ze even niet is geweest 
en heeft het erg naar haar zin. Victoria: “Bij On-
derwijsroute 10-14 heb je veel te zeggen, maar je 
moet het dan ook wel zelf regelen. Dus het gaat 
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niet vanzelf, haha.”
Brendan is tien jaar oud, volgt onderwijs in groep 
7 en is voor het eerste jaar op Onderwijsroute 10-
14. Wanneer je Brendan ontmoet op school her-
ken je hem direct aan zijn korte broek. Hij draagt 
gewoon altijd een korte broek, dat is zijn keuze. 
Hij heeft afgelopen jaar bewust gekozen voor dit 
onderwijs en grijpt alle kansen en mogelijkheden 
die hij ziet. Brendan: “Door de lessen weet ik echt 
wat ik later wil; Onderwijsroute 10-14 inspireert 
mij hier enorm in.”

Schooldag
Victoria: “Als je binnenkomt staan er coaches en 
vakexperts en begroeten we elkaar. Je gaat natuurlijk 
je spullen opruimen en alles in je kluis doen. Om kwart 
voor negen starten we in onze stamgroep.” 
Brendan: “In deze stamgroepen zitten kinderen van 

groep 7 tot en met klas 2. We bespreken de dag, 
kijken naar de planning en krijgen soms ook wel een 
opdracht zoals het schrijven van een artikel. Na de 
stamgroep starten de workshops. Ik vind de work-
shops van de kernconcepten (het thematisch onderwijs 
waarin alle vakken zijn geïntegreerd) het leukst. Hierin 
vind ik veel uitdaging, al zijn de opdrachten best 
ingewikkeld en vaak lang. Je moet er echt veel tijd in 
stoppen wanneer je het goed wilt doen.” 
Victoria: “Klopt, ik vind dit ook de leukste workshops 
omdat ik merk dat mijn algemene kennis heel erg 
omhooggaat. We hadden laatst les over polarisatie; nu 
herken ik polarisatie om mij heen en ik kan nu anderen 
uitleggen wat polarisatie is. Daarnaast vind ik de 
prakijkworkshops erg leuk en vind ik het fijn dat ik mijn 
creativiteit kwijt kan.” 
Brendan: “Na de verschillende workshops sluiten we 
de dag af in onze stamgroep en daarna is er nog 
coaching.” 
Victoria: “Je hebt op een vaste dag in de week coa-
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ching samen met een aantal andere kinderen. Je mag 
na de stamgroep ook op school blijven om nog wat te 
werken aan je opdrachten.”

Aanpak 
Op Onderwijsroute 10-14 werkt iedere leerling op zijn 
eigen manier en eigen niveau. Onze vakexperts en 
coaches ontwerpen de leerstof aan de hand van de 
behoeften die leven bij de individuele leerling en de 
stamgroep, met de vastgestelde leerlijnen als leidraad. 
We verdiepen en verbreden voor degenen die meer 
uitdaging nodig hebben, we vertragen of versnellen 
als dat moet. Onze ambitie is om elke leerling het best 
mogelijke onderwijs te bieden. Met hun drive, vernieu-
wingsdrang en professionele kennis zijn de vakexperts 
de dragers van ons innovatieve onderwijsconcept. On-
der hun begeleidend, didactisch en pedagogisch oog 
leren onze leerlingen zelf kiezen, zelf ontwikkelen en 
zelf groeien. Doorlopend onderzoeken en evalueren 
we onze manier van werken; door het toepassen van 
onze kwaliteitscyclus, extern onderzoek door mbo- en 
hbo- studenten en een promotieonderzoek in onze on-
derwijscontext. Daarnaast participeren we in landelijke 
onderzoeken vanuit het ministerie en de Inspectie van 
het Onderwijs. 

We willen dat bieden wat leerlingen echt nodig heb-
ben. Want elk kind verdient dezelfde kansen om het 
maximale uit zichzelf te halen. Op deze wijze helpen 
we onze leerlingen hun specifieke talenten en interes-

ses te ontdekken en dagen hen uit zich daarin verder te 
ontwikkelen. Het kind vergelijkt zich door deze aanpak 
vooral met zichzelf en niet met de groep. De leerlingen 
benoemen hun eigenwaarde en verantwoordelijk-
heidsgevoel als belangrijkste sociale winst van deze 
aanpak.
Brendan, als medeontwerper van zijn eigen leren: 
“Vaak is het leuk, maar soms ook wel moeilijk. Dan 
weet ik bijvoorbeeld nog niet precies wat ik moet doen. 
Daarom vraag ik altijd eerst wat er ‘echt’ in moet. En 
dan doe ik er zelf altijd nog iets extra’s bij wat ik zelf 
belangrijk vind en maak ik het natuurlijk ook nog even 
leuk en mooi. Ik hou van media en fotografie, dat heb 
ik op Onderwijsroute 10-14 ontdekt en hierin kan ik 
mij samen met Angelo (vakexpert) verder ontwikkelen. 
Angelo inspireert mij enorm.” 
Victoria: “Ik raak sneller gemotiveerd omdat ik mag 
doen wat ik in mijn hoofd heb en het mag vaak op mijn 
eigen manier. Wanneer ik het op mijn eigen manier 
mag doen, leer ik meer en krijg ik een beter eindresul-
taat. Als het op een bepaalde manier moet, stel ik het 
vaak uit. Met een eigen idee begin ik veel sneller en 
leer ik uiteindelijk meer omdat ik op onderzoek uitga. 
Onderwijsroute 10-14 ondersteunt mij in mijn ideeën 
en helpt mij na te denken over mijn eigen dromen, 
ideeën en overtuigingen waardoor ik mij steeds beter 
ontwikkel.”

Coaching
Een keer per week hebben leerlingen na de workshops 
coaching in hun vaste coachgroep. Dit coachgesprek 
duurt een uur. Hierin krijgen ze richting en feedback op 
hun proces van leren en ontwikkelen. Onze leerlingen 
zijn altijd welkom en kunnen langer op school blijven 
of eerder komen, bijvoorbeeld om aan opdrachten te 
werken. Dan is er ruimte voor vragen. Voor intensievere 
naschoolse ondersteuning hebben we een buiten-
schools aanbod voor talentontwikkeling en huiswerk-
begeleiding passend bij de 10-14-aanpak. 

Op de vraag wat een coach voor haar betekent, 
antwoordt Victoria: “Mijn coach betekent veel voor 
mij. Hij heeft mij de afgelopen jaren erg geholpen in 
het bereiken van mijn doelen. Je hebt elke week een 

“Onderwijs is het punt 
waarop we beslissen of 
we de wereld genoeg 
liefhebben om er verant-
woordelijkheid voor te 
nemen”    (Hannah Arendt, 1954)
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coachgesprek en daar zit je samen met andere kinde-
ren; meestal diegenen die een beetje dezelfde doelen 
hebben. Je kan altijd privé met je coach kletsen, het 
hoeft echt niet alleen maar over school te gaan. Je kan 
alles vertellen wat je kwijt wilt, dwarszit of als het thuis 
even niet lekker loopt kan je dat bespreken. Je coach 
is eigenlijk een beetje je vertrouwenspersoon. Maar 
wanneer je een klik hebt met een andere coach kan je 
daar ook gesprekken mee plannen zonder dat die per-
soon gelijk jouw coach hoeft te worden. Jouw coach 
wordt bij de start op Onderwijsroute 10-14 aan jou 
gekoppeld en dan wordt er heel goed gekeken naar 
de eigenschappen van de coach en de leervragen die 
jij als kind hebt.”
Brendan: “Mijn coach kent mij heel goed en is goed in 
het vakgebied waarin ik veel ondersteuning nodig heb. 
Dat vind ik erg fijn. Ik heb een coachgroep met kinde-
ren met wie ik goed overweg kan. Ik kan alles vertellen 
aan mijn coach zoals wat er thuis speelt of als ik ergens 

mee zit. Laatst gebeurde er onderweg naar huis iets 
naars, toen ben ik terug gefietst naar school en kon ik 
bij mijn coach terecht. Ik ervaar vaak stress wanneer ik 
iets moet presenteren; hier kan ik goed met mijn coach 
over praten. Dit helpt de stress verminderen en zo word 
ik sterker in presentaties geven.” ■

Meer weten of een vraag stellen aan Annelies, Victoria 
of Brendan? www.10-14.nl 
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Select
Wie denkt dat ik hier een lans ga breken voor 10-14-onderwijs, of hoopt dat ik die 
beweging ga afkraken, kan maar beter een bladzijde omslaan. 
De discussie over de vraag of, wanneer en hoe je leerlingen mag of moet selecte-
ren loopt al sinds ik als leraar begon. Voor sommige collega’s was het in de jaren 
tachtig glashelder: met een te lage Citoscore werd het niks en met Kerst was dat 
meer dan duidelijk. Alsof het op het voorhoofd van de leerlingen geschreven stond. 
Zij vroegen zich ook vaak af, wat die kinderen in vredesnaam op de – toen nog – 
lagere school hadden geleerd. En in de bovenbouw betrof die vraag de prestaties 
van hun collega’s in de onderbouw. En hoe ze toch in hemelsnaam die leerling 
hadden kunnen toelaten. ‘Ze nemen ook maar alles aan wat kan praten en lopen’ 
verzuchtte er een. Toen ik voor het eerst mentor was, van een 4 VWO klas, bestond 
een collega het om van een meisje te zeggen: ‘Het is niks, het is nooit wat geweest 
en het zal ook nooit wat worden’. Ik stikte haast van woede. Dat zeg je niet over 
een leerling, omdat je het niet hoort te denken. Diezelfde collega hanteerde overi-
gens altijd de beruchte tweedeling: ‘geen inzet of geen inzicht’. Ik heb de leerlinge 
even opgezocht en als ik het goed zie, runt zij nu een praktijk voor orthopedago-
giek. Maar dat daargelaten. 
Het zou helpen als onderwijsgevenden het selectieproces altijd bloedserieus na-
men. Het hoeft niet zoals in dit verhaal: 

Een man verhuurt zich als knecht bij een boer. De eerste dag moet hij hard werken, 
houthakken in de brandende zon en de tweede dag moet hij de hele dag onkruid 
wieden. Beide dagen werkt de man keihard door. Maar de derde dag regent het 
en de boer zegt dat hij in de schuur maar aardappelen moet gaan sorteren, een 
makkelijk klusje, de rotte aardappelen in de ene mand, de goede aardappelen in 
de andere mand. Tegen de middag zegt de knecht tegen de boer: ‘Ik ga weg.’ De 
boer kijkt hem aan en vraagt: ‘Waarom? Toen het moeilijk was, in de brandende 
zon, heb je twee dagen keihard gewerkt, nu heb je een makkelijk klusje en dan ga je 
weg!’ De knecht zegt: ‘Hard werken vind ik niet erg. Maar de hele dag beslissingen 
nemen, welke aardappel goed is en welke niet, daar word ik beroerd van. Daar kan 
ik niet tegen. Werken is tot daaraantoe, maar beslissingen nemen is me te lastig.’

Column
Willem de Vos
Willem de Vos is rector-bestuurder van het Christelijk Lyceum Veenendaal.
E-mail: w.devos@clv.nl

‘Ze nemen ook 
maar alles aan 
wat kan praten 

en lopen’
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‘Ik geloof
 nauwelijks in 

structuur-
ingrepen’

Iets van deze aarzeling is welkom. Selecteren met een zwaar gemoed, af en toe 
wakker liggen van je adviezen. Want je doet nogal wat als je selecteert. En een 
selectie is in grote mate bepalend voor hoe het met iemand verder gaat. 
Nu is er met selectie op zich weinig mis. We selecteren op vele manieren en denken 
zelfs selectief. Dat doet ons brein vanzelf: hoort zij erbij of niet? Kan ik het met hem 
of haar vinden of niet? Maar we doen het ook openlijk. De een komt wel door de 
turnselectie, de ander niet en voor voetbal geldt hetzelfde. Niet iedereen kan The 
Voice-kids winnen, piloot worden, Miss Holland of Formule-1-coureur. Dat laatste 
is dan weer gunstig. Sollicitatieprocedures vallen niet voor niets onder het hoofdstuk 
‘Werving en selectie’. 

Ik weet niet wat jij nog weet van het selectieproces waar jij doorheen ging aan het 
eind van de lagere- of basisschool. Ik wist vanaf mijn negende dat ik zendeling 
wilde worden op Irian Jaya. Daarom lag de keuze voor het Gymnasium voor de 
hand en niemand legde mij een strobreed in de weg. Toen mijn moeder, die mij lie-
ver niet naar de tropen zag vertrekken, mij vertelde dat een zendeling aldaar door 
de lokale inboorlingen was opgegeten, veranderde mijn beroepskeuze. Liever voor 
de leeuwen in de klas dan voor de kannibalen. Later hoorde ik dat het helemaal 
geen zendeling was geweest en dat hij ook niet was opgegeten, maar wel gedood 
door Papoea’s, omdat hij zich uit onkunde onbehouwen had gedragen. Misschien 
ook een kwestie van verkeerde selectie? 
Mogen we jou trouwens feliciteren met het diploma van je ouders? Mij niet, want 
mijn moeder mocht van haar vader de ULO niet afmaken en werd typiste bij een 
bank. Mijn vader genoot zeven klassen lager onderwijs op een dorpsschooltje op 
een eiland achteraf. Meer niet. Behalve nog een middenstandsdiploma en een 
certificaat voor spreken in het openbaar. Maar kritisch nadenken kon hij wel. En hij 
schopte het van vertegenwoordiger tot verkoopleider (‘Head merchandising’) bij 
een levensmiddelenconcern. 
Ach, allemaal verhalen uit de oude doos, vorige eeuw nota bene. 

Zal ik dan toch, zoals de meeste columnisten doen, maar eens een bommetje tot 
ontploffing brengen?
Nou goed dan, daar komt het: ik geloof nauwelijks in structuuringrepen. Zo, die zit!
Ooit werkte ik bij een adviesbureau dat daarin grossierde. Kantelen die handel. De 
hark op de schop. En daarna kon iedereen vrolijk verder op de oude manier. Ken 
je die mop van de organisatieadviseur die gebeld werd door een directeur van een 
grote organisatie voor wie hij al vaker had gewerkt? ‘Kan je spoedig komen, er is 
hier werk aan de winkel!’ ‘Dat kan uiteraard’, zie de adviseur, ‘maar je moet me 
even helpen: heb ik de vorige keer gecentraliseerd of gedecentraliseerd?’
Zoek het in de structuur en je vindt de oplossing niet. Ik kan niet vinden wie het ge-
zegd heeft, maar omarm het wel: ‘There are no such things as organisations, there 
are only people who behave’. ■
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Meer of minder ruimte 
voor nieuwe en bestaande 
scholen in het vo? 
Met de invoering van de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen is het speelveld van 
het voortgezet onderwijs, waarbinnen nieuwe scholen, scholengemeenschappen en 
nevenvestigingen kunnen worden gesticht, veranderd. De auteurs bezien in dit artikel 
eerst in de belangrijkste wijzigingen om vervolgens de vraag te beantwoorden tot 
welke mogelijkheden en belemmeringen deze nieuwe wet leidt in de praktijk. De wet 
geldt weliswaar voor het hele funderend onderwijs, maar de auteurs richten zich met 
name op het voortgezet onderwijs.

Dexter Knights
Dexter Knights werkt als zelfstandig adviseur. Naast een focus op regionale bestuurlijke samenwer-
king houdt hij zich bezig met voorzieningenplanning in met name het vo.
E-mail: contact@dexterknights.nl 

Laura Kirchner
Laura Kirchner werkt als managing consultant bij BMC. Haar focus ligt vooral op regionale en 
bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken, voorzieningenplanning en het toepassen van data. 
E-mail: laura.kirchner@bmc.nl

Talitha de Boer
Talitha de Boer werkt als adviseur bij BMC en ondersteunt schoolbesturen bij beleidsontwikkeling 
met een focus op onderwijsvoorzieningen en bestuurlijke samenwerking. 
E-mail: talitha.de.boer@bmc.nl 

Korte geschiedenis 
Sinds 1 november 2020 is de Wet meer ruimte voor 
nieuwe scholen (MRvNS) van kracht voor het funde-
rend onderwijs. De aanleiding voor de Wet MRvNS 
ligt in een advies van de Onderwijsraad uit 2012. Dit 
advies luidt dat artikel 23 van de Grondwet, waarin 

Wet meer ruimte voor nieuwe scholen 

onderwijsvrijheid, kwaliteit en verantwoordelijkheid 
worden gegarandeerd, na ruim 100 jaar nog van 
grote waarde is, maar dat een ruimere interpreta-
tie beter past in de huidige tijd. Het advies van de 
Onderwijsraad kende een breed draagvlak waardoor 
toenmalig staatssecretaris Sander Dekker is gekomen 
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tot een concreet wetsvoorstel dat in 2016 werd gepre-
senteerd. In oktober 2019 is het wetsvoorstel door de 
Tweede Kamer aangenomen en in mei 2020 door de 
Eerste Kamer. 

Kern
Iedereen is in Nederland vrij om een school te stichten. 
Binnen de wettelijke kaders die voor ingang van de 
Wet MRvNS golden was dit in de praktijk lastig, maar 
niet onmogelijk. Een school in het primair en voortgezet 
onderwijs kon alleen worden gesticht op basis van 
een erkende richting, gebaseerd op een geloofs- of 
levensovertuiging die zichtbaar geworteld moet zijn in 
de samenleving of een garantiefunctie voor het open-
baar onderwijs vervult. Daarnaast ging de stichting van 
nieuwe scholen uit van een veronderstelde belang-
stelling onder het verwachte aantal leerlingen. De 
daadwerkelijke belangstelling van leerlingen en ouders 
werd niet getoetst bij de stichting.

Het doel van de Wet MRvNS is het faciliteren van 
randvoorwaarden voor een toekomstbestendig, 
kwalitatief goed en gevarieerd onderwijsaanbod in 
de regio, dat aansluit bij de wensen van leerlingen en 
ouders. Om dit te bewerkstelligen is in de stichtings-
procedure voor nieuwe scholen een reeks wijzigingen 
doorgevoerd.
1. Een erkende richting vormt geen bekostigings-

voorwaarde meer bij het stichten van een nieuwe 
school.

2. Er wordt een methode gehanteerd die meer 
gericht is op daadwerkelijke belangstelling voor 
een nieuwe school en een actieve controle op de 
ontwikkeling van het aantal leerlingen in de eerste 
drie jaren van het nieuwe initiatief.

3. Er is een kwaliteitstoets toegevoegd om te waar-
borgen dat er alleen nieuwe scholen met vol-
doende veronderstelde kwaliteit van start gaan. 

4. De eisen die worden gesteld aan het stichten van 
een ‘school’ (RIO-nummer; voorheen BRIN-
nummer) en een nieuwe ‘nevenvestiging van een 
school’ zijn min of meer gelijk getrokken. 

Concreet wordt door middel van de Wet MRvNS 
aangegeven onder welke voorwaarden:
• nieuwe scholen in het vo van een of meerdere 

schoolsoorten (pro, vbo, mavo, havo en vwo) 
gesticht kunnen worden;

• nieuwe schoolsoorten binnen een bestaande vo-
school gesticht kunnen worden om het afsluitend 
onderwijs uit te breiden;

• een nieuwe nevenvestiging van een vo-school 
gesticht kan worden; het gaat hierbij in principe 
om specifiek onderwijsaanbod in de onderbouw 
(voor het praktijkonderwijs is het stichten van 
een nieuwe nevenvestiging nog niet mogelijk); 
dit betekent dat het realiseren van een nieuwe 
nevenvestiging door middel van een regionaal 
plan onderwijsvoorzieningen (RPO) niet langer 
mogelijk is; 

• een vestiging door middel van splitsing verzelf-
standigd kan worden naar een vo-school (RIO-
splitsing). 

Aanvraagprocedure 
Ieder type stichtingsaanvraag heeft als uitgangspunt 
dat het initiatief levensvatbaar moet zijn. De wetgever 
hanteert voor het voortgezet onderwijs in beginsel het 
principe van 65 leerlingen per leerjaar per schoolsoort 
(en 75% daarvan bij meerdere schoolsoorten). De 
stichtingsnormen per schoolsoort (artikel 64 lid 1a en 
64a lid 1a WVO) die hiervan zijn afgeleid zijn in de 
Wet MRvNS niet aangepast. Wel zijn er door middel 
van hetzelfde principe normen voor het stichten van 
een nevenvestiging toegevoegd.  

Eerste aanvragen op basis van Wet MRvNS 
Ongeveer de helft van de aanvragen die voor 
1 juni 2021 zijn ingediend voldoen aan de 
stichtingsnorm. In het po hebben 40 van de 71 
initiatieven (56%) voldoende belangstelling aan-
getoond. In de aanvragen gaat het om 29 nieuwe 
basisscholen en 11 verzelfstandigingen. De initia-
tieven zijn verspreid over het hele land en komen 
uit zowel grote als kleine gemeenten. In het vo 
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hebben 15 van de 32 initiatieven (47%) voldoen-
de belangstelling aangetoond. Het merendeel 
hiervan betreft het stichten van een nieuwe school, 
twee zijn gericht op uitbreiding van bestaand 
aanbod, twee op het stichten van een permanente 
nevenvestiging binnen een bestaande school 
en een betreft een splitsing van een bestaande 
school. De initiatieven komen voornamelijk uit de 
grote steden, verspreid over het midden en zuiden 
van het land. De initiatieven zullen voor 1 juni 
2022 worden beoordeeld door de Inspectie.

Meten 
De aanvraagprocedure dient aantoonbaar te maken 
dat er daadwerkelijk voldoende belangstelling is voor 
het stichtingsinitiatief (artikel 68 WVO). Hiervoor dient 
een belangstellingsmeting te worden uitgevoerd, die 
aantoont dat in het elfde jaar na aanvraag aan de 
stichtingsnormen wordt voldaan. De belangstelling 
wordt bepaald door het aantal ouderverklaringen van 
ouders die leerlingen vertegenwoordigen in de leeftijd 

van tien tot twaalf jaar en woonachtig zijn in een straal 
van vijftien kilometer rondom het geplande initiatief. 
Deze aantallen worden met een factor van 0,7 gecor-
rigeerd, vanuit de gedachte dat niet iedereen met 
belangstelling daadwerkelijk een kind zal inschrijven. 
Alleen in situaties waarbij grote groei wordt verwacht 
(ten minste 19% van de tien- tot twaalfjarigen in het 
desbetreffende postcodegebied) is het mogelijk om in 
plaats van een belangstellingsmeting een marktonder-
zoek uit te voeren. In leerjaar vier na de start van een 
nieuwe school wordt er gecontroleerd of er in de eerste 
drie jaar is voldaan aan de geldende stichtingsnormen 
die je op basis van drie jaar zou mogen verwachten. 
Indien dit niet het geval is, komt de bekostiging van de 
nieuwe school te vervallen. 

Kwaliteitstoets
Vóór de Wet MRvNS was er geen sprake van een 
inhoudelijk toets op de kwaliteit van een stichtingsini-
tiatief. Met de Wet MRvNS is dit kwaliteitsaspect wel 
een onderdeel van de aanvraag en gelden er diverse 
verplichtingen, die vragen om de nodige voorbereiding 
en uitwerking. Bij het indienen van een aanvraag vindt 



De Nieuwe Meso  | maart 2022 | nummer 142

er controle plaats door de Inspectie van het Onderwijs 
op zes zogeheten wettelijke deugdelijkheidseisen. 
De deugdelijkheidseisen zijn objectiveerbare, zo veel 
mogelijk op het niveau van in de wet geregelde, alge-
mene kwaliteitsnormen. Hierbij valt te denken aan de 
inhoud en inrichting van het onderwijs, ondersteuning 
van leerlingen alsmede vormgeving van de bestuurs-
structuur. De deugdelijkheidseisen zijn uitgewerkt in 
het Advieskader nieuwe scholen (Inspectie van het 
Onderwijs, 2021a). De Inspectie toetst of een initiatief 
aan alle deugdelijkheidseisen voldoet en zal op basis 
daarvan de minister adviseren. 

Uitnodigingsplicht
Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag 
dienen de desbetreffende gemeente, het samenwer-
kingsverband en de bevoegde gezagsorganen van 
de scholen en vestigingen binnen het voedingsgebied 
te worden uitgenodigd voor overleg over het voorne-
men van het doen van een aanvraag. Deze betrokken 
partijen moeten de uitnodiging ruim een jaar voor 
indiening van de aanvraag hebben ontvangen.

Beschouwing 
Een eerste verkenning naar de bedoeling, concrete 
mogelijkheden en voorwaarden van de Wet MRvNS 
maakt duidelijk dat het beleidsmatige verschil tussen 
bestaande schoolbesturen en potentiële nieuwe toetre-
ders nagenoeg is verdwenen. Zo geeft de Wet MRvNS 
volgens ons aan bestaande schoolbesturen minder 
ruimte dan mogelijk gedacht is en bedoeld, omdat zij 
minder flexibiliteit hebben en de daadwerkelijke be-
langstelling niet altijd kan worden gemeten binnen de 
gestelde kaders. Nieuwe toetreders hebben weliswaar 
meer ruimte gekregen door het loslaten van het rich-
tingsbegrip, maar het is denkbaar dat zij in vergelijking 
met bestaande schoolbesturen minder ervaring en/
of expertise hebben in het aantonen van de beoogde 
kwaliteit in de kwaliteitstoets. 

Passende oplossingen 
Het is denkbaar dat nieuwe initiatieven belemmeringen 
kunnen opleveren binnen bestaande regionale samen-
werkingen. Denk hierbij aan leerlingendaling: waar 

bestaande schoolbesturen afspraken hebben gemaakt 
om schoolsoorten, profielen of zelf vestigingen af te 
bouwen om de gevolgen van leerlingendaling op 
te vangen, kan een nieuw initiatief voor ongewenste 
effecten zorgen. Daarbij zouden nieuwe initiatieven 
onwenselijke concurrentie met betrekking tot leerlingen-
aantallen, onderwijsaanbod en personeel in de hand 
kunnen werken. Tegelijkertijd dienen schoolbesturen 
in regio’s met nieuwe initiatieven kritisch de vraag te 
stellen of het aanbod voldoende aansluit en dekkend 
is. Het maatschappelijk perspectief van gemeenten is 
hierbij van waarde. Hun rol binnen een aanvraagpro-
cedure is echter beperkt tot het kunnen aanleveren van 
een zienswijze waarbij het nog onduidelijk is op welke 
manier deze meeweegt in het besluit van de minister. 
Tevens is de doorlooptijd van een MRvNS-procedure 
(iets) langer. Los van de voorbereidingstijd die nodig is 
om tot een aanvraag te komen, gaat een goedgekeurd 
initiatief pas in op 1 augustus van het kalenderjaar 
na de beoordeling (voor 1 juni) van de aanvraag. Dit 
in tegenstelling tot een RPO waarbij een voorziening 
ingaat op 1 augustus van het kalenderjaar na de indie-
ning (voor november). 

Een andere belemmering wordt zichtbaar bij bijvoor-
beeld het samenvoegen van vestigingen op een locatie 
of het ‘informeel’ overdragen daarvan aan een andere 
school. In het verleden werd regelmatig in een RPO 
een nevenvestiging gerealiseerd om dit mogelijk te 
maken. Stichting zal daarbij vaak niet reëel zijn, omdat 
in de meeste gevallen niet voldaan kan worden aan de 
stichtingsnormen. Bestaande schoolbesturen hebben 
met de komst van de Wet MRvNS ogenschijnlijk minder 
(reële) handelingsmogelijkheden voor veranderingen 
in het onderwijsaanbod om hiermee de gewenste 
onderwijssituatie te realiseren. De manier waarop het 
RPO wordt ingezet zal daarom per regio opnieuw 
moeten worden bepaald, waarbij moet worden mee-
genomen op welke wijze nieuwe toetreders (moeten) 
worden betrokken bij het RPO. 

Segregatie 
Het valt niet uit te sluiten dat een nieuw initiatief in 
sommige gevallen kan bijdragen aan segregatie (On-
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derwijsraad, 2016). Dit hangt mede af van welke doel-
groep met het initiatief wordt aangesproken en/of het 
onderwijs dat wordt aangeboden. Zo hebben ouders 
in toenemende mate behoefte aan categorale scholen 
(Vogels, Turkenburg & Herweijer, 2021) en is het 
aannemelijk dat het makkelijker is om één schoolsoort 
te stichten dan meerdere. Dit zou kunnen leiden tot 
eenzijdige samenstelling van leerlingen in de nieuwe 
school. Een nieuw initiatief dient te beschrijven hoe het 
om zal gaan met mogelijke gevolgen voor segregatie 
en eventuele maatregelen hiertegen, maar in de beoor-
deling van de minister is dit geen bepalend criterium. 
De inhoudelijke beoordeling op dit onderwerp vindt 
binnen het reguliere toezicht van de inspectie plaats en 
pas als het initiatief al is gestart. 

Belemmering in nieuwe wijken
Onder de oude stichtingsprocedure was het stichten in 
nieuw te bouwen wijken mogelijk. De bevolkingsprog-
noses voor de nieuwbouwplannen waren een belang-
rijke bron om aan de stichtingsnorm te voldoen. De 
nieuwe wet vormt een belemmering voor het stichten in 
nog te bouwen wijken, omdat er voorbij wordt gegaan 
aan waar ouders in de (nabije) toekomst kunnen gaan 
wonen. Het is daardoor aannemelijk dat een nieuwe 
school pas gesticht kan worden nadat een wijk wordt 
bewoond en daarmee onvoldoende aansluit op de 
(capaciteits)behoefte van een nieuwe wijk. 

Belangstellingsmeting
De opzet van de belangstellingsmeting gaat ervan uit 
dat ouders hun belangstelling kenbaar moeten maken 
voor een schoolsoort en wel op een moment dat de 
tien- tot twaalfjarige leerling voor een deel nog geen 
basisschooladvies heeft ontvangen of dit advies (nog) 
meervoudig is. Dit roept de vraag op wat de impact 
zal zijn van de maatschappelijke discussie rondom 
een brede onderbouw (Onderwijsraad, 2021b) op de 
houdbaarheid van de huidige opzet van MRvNS. 

Tevens is het denkbaar dat een nieuw initiatief in 
(grootstedelijke) regio’s waar gewerkt wordt met een 
aanmeldbeleid, leidt tot terughoudendheid bij ouders. 
Het is immers denkbaar dat ouders bezorgd zijn dat 

ze het aangeven van belangstelling voor een nieuw ini-
tiatief (ten onrechte) beschouwen als een aanmelding 
waar ze vervolgens aan vast zitten. 

Kwaliteitseisen 
Nieuwe initiatieven onder de Wet MRvNS dienen 
vooraf te voldoen aan de kwaliteitseisen die in het 
inspectiekader zijn gesteld. Het gaat hierbij om ‘deug-
delijkheidseisen’ die een voorwaarde voor bekostiging 
vormen en ‘overige kenmerken van kwaliteit’ die niet 
meewegen in de besluitvorming, maar gericht zijn om 
een goede start van het initiatief te bevorderen. Het 
voldoen aan de eisen die aan kwaliteit gesteld worden 
is daarmee een goed begin, maar geen garantie dat 
de daadwerkelijke kwaliteit van onderwijs ook in de 
praktijk gewaarborgd is. 

Onderschatting 
Met een ander begrip van richting beoogt de Wet MR-
vNS de diversiteit van het onderwijs te versterken. Het 
aantonen van de belangstelling onder ouders wordt 
echter begrensd door de theoretische benadering van 
een voedingsgebied van vijftien kilometer rondom het 
beoogde initiatief. In de praktijk blijkt dat bestaande 
scholen met onderscheidende concepten of een spe-
cifiek profiel in staat zijn om leerlingen met een grote 
reisbereidheid aan te trekken. Hierbij valt te denken 
aan vrije scholen, gepersonaliseerd leren, grafisch, 
nautisch, islamitisch of reformatorisch onderwijs. Door 
de harde begrenzing van het voedingsgebied is het 
denkbaar dat een deel van de leerlingen die daad-

De nieuwe wet vormt een 
belemmering voor het 
stichten in nog te bouwen 
wijken, omdat er voorbij 
wordt gegaan aan waar 
ouders in de (nabije) 
toekomst kunnen gaan
wonen 
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werkelijk belangstelling hebben voor het initiatief niet 
meegenomen kan worden in de belangstellingsmeting. 
Hierdoor is het aannemelijk dat de daadwerkelijke 
belangstelling onderschat wordt.      

Vloek of zegen?
Het antwoord op deze vraag is sterk afhankelijk van 
wie deze beantwoordt. Een behoorlijk aantal nieuwe 
initiatieven lijkt daadwerkelijk gesticht te gaan worden. 
Iets wat voor de Wet MRvNS niet of nauwelijks mogelijk 
was. Anderzijds is het voor bestaande schoolbesturen in 
sommige gevallen complexer geworden om veranderin-
gen in het onderwijsaanbod mogelijk te maken. 
Het uitgangspunt van de Wet MRvNS – scholen 
oprichten op basis van daadwerkelijke belangstelling 
– geldt zowel voor nieuwe als bestaande schoolbe-
sturen. De essentie daarvan komt goed naar voren, 
maar de effecten op lange termijn zijn nog niet goed te 
overzien. Het is dus maar de vraag in welke mate de 
Wet MRvNS van toegevoegde waarde zal zijn voor 
het funderend onderwijs. ■
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Ontsokkeld leiderschap is bedoeld voor iedereen 

die meer wil weten over leiderschap in het onderwijs. 

Het boek nodigt je uit om je eigen inzichten over 

leiderschap te onderzoeken en geeft richting aan 

leiderschapsontwikkeling.  

Robert Mentink neemt je als lezer mee in zijn 

ontdekkingstocht over waar het leiderschap zich op 

moet richten in deze onzekere tijden. Hij stelt dat het 

traditionele Standbeeldleiderschap niet meer werkt 

en dat leidinggevenden zich beter kunnen 

richten op Zinvol leiderschap. 

Zinvol leiderschap gaat over het organiseren van 

horizontaal leiderschap én over het tonen van 

verticaal leiderschap. De ontdekkingstocht is gestoeld 

op ervaringen uit de praktijk van het onderwijs 

en op diverse bronnen, met bijzondere aandacht 

voor bronnen uit psychologie en filosofie. Er komt 

een breed scala van thema’s aan bod, waaronder: 

het waartoe van het onderwijs, autonomie in 

verbinding, de professionele leergemeenschap, 

de morele dimensie van leiderschap, vertrouwen 

krijgen en -geven, zelfzorg en ‘anderzorg’ en 

leiderschapsontwikkeling vanuit zelfbewustzijn.

Robert Mentink studeerde organisatiepsychologie 

en cultuurwetenschappen. Hij is jarenlang werkzaam 

geweest als leraar en in diverse managementfuncties 

in en buiten het onderwijs. Momenteel werkt hij als 

organisatieadviseur vanuit Epsedean en is hij als 

managing partner en kernopleider verbonden aan de 

Thomas More Leiderschapsacademie. 
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Denken over onderwijs
Mensen zijn door-en-door sociale wezens en on-
derwijs is een door-en-door sociale praktijk. Als de 
covid-19 pandemie íets duidelijk heeft gemaakt, dan 
is het dat. We hebben aan den lijve ondervonden 
dat mensen er niet op gemaakt zijn om verstoken van 
sociaal contact hun leven te leven. En dat school-
sluitingen enorme gevolgen hebben voor kinderen 
en jongeren, is inmiddels ook helder. Dat besef, van 
door-en-door sociaal, moet voorop staan in ons 
denken over onderwijs en onderwijsbeleid. 

We hebben nog een lange weg te gaan. Want terwijl 
leerlingen, studenten en docenten zich weer laven 
aan elkaars fysieke aanwezigheid, waait een krach-
tige beleidswind uit tegengestelde richting. Die wind 
komt uit een richting waar onderwijs geen intrinsieke, 
maar louter instrumentele waarde heeft. Onderwijs is 
geen doel op zich, maar een middel voor een ander 
doel. En dat andere doel is bijna altijd financieel-
economisch van aard. Bijvoorbeeld: onderwijs is een 
investering die later rendement moet opleveren. Of: 
het ideale onderwijs sluit naadloos aan bij de vraag 
op de arbeidsmarkt. 

In het funderend onderwijs zorgde die beleidswind 
voor de eerste opzet van het NP Onderwijs. Begin 
2021 maakten de bewindslieden bekend dat voor 
onderwijs 8,5 miljard euro beschikbaar komt voor 

‘herstel en ontwikkeling’. Dat bedrag is de uitkomst 
van een grove rekensom - aantal weken scholen dicht 
maal totale uitgaven aan onderwijs per week - en 
onderhandelingen tussen de Ministeries van OCW 
en Financiën. Toen er zoveel extra geld naar het 
onderwijs zou gaan, wilde de Tweede Kamer zeker 
weten dat het geld op ‘de goede plek’ terecht zou 
komen en aan ‘de goede dingen’ zou worden be-
steed. Daarmee doelend op ‘de leraar in de klas’ en 
‘bewezen effectieve didactieken’. Aanvankelijk was 
de opzet dat iedere school in april 2021 een scan 
moest uitvoeren, in mei maatregelen moest kiezen uit 
een menukaart met ‘bewezen effectieve interventies’, 
waarna ze in juni hoorden hoeveel geld ze zouden 
krijgen, zodat ze rond de zomer een school-specifiek 
programma konden maken. Voor twee schooljaren, 
want langer zou het programma niet lopen. Dat was 
een eis van ambtenaren van Financiën: opgelopen 
achterstanden moeten nú worden ingehaald. Het is 
crisis! 
Hoewel de strakste eisen van het NP Onderwijs 
inmiddels iets zijn afgezwakt, is het programma 
een veelzeggend voorbeeld van een gebrekkige 
en gemankeerde definitie van ‘het probleem’ in het 
onderwijs. De dominantie van het Ministerie van Fi-
nanciën, de logica achter de omvang van het bedrag, 
het ontbreken van onderwijsinhoudelijke overwe-
gingen, de focus op meetbare leerachterstanden, de 
gedachte van snel inhalen, de korte termijn aanpak 
… het getuigt allemaal van een financieel gestuurde, 
mechanische blik op onderwijs waarin efficiëntie het 
leidende principe is. Alsof onderwijs een lopende 
band met leerlingen is die volgens een standaard 
procedé door de school worden gejast, dat de 
coronacrisis de pauzeknop heeft ingedrukt en dat dat 
te verhelpen is door de band middels voorjaars-, zo-
mer- en herfstscholen een tandje sneller te zetten om 
het geleden productieverlies weer in te halen. Binnen 
een vastgestelde termijn, uiteraard. 
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In dat perspectief is onderwijs weinig meer dan 
het realiseren van meetbare leeropbrengsten van 
individuele leerlingen. Aanvankelijk was er geen 
plaats voor de school als sociale gemeenschap, of 
voor de waarde van rituelen zoals de musical en het 
schoolkamp. Onderwijsprofessionals hebben dat zelf 
toegevoegd, omdat ze weten hoe belangrijk ze zijn. 

Een tweede voorbeeld van die krachtige beleidswind 
is de ontwikkeling van microcredentials in het hoger 
onderwijs. Er is nog veel discussie over wat micro-
credentials wel en niet zijn, maar de achterliggende 
gedachte is als volgt. Leven lang ontwikkelen wordt 
steeds belangrijker en de deelname aan op-, bij- en 
herscholing is al jaren veel te laag. Dat probleem is 
op te lossen door ‘leerwegonafhankelijke leeruit-
komsten’ te formuleren en het onderwijs daarop in 
te richten. Mensen kunnen dan aantonen over welke 
leeruitkomsten ze al beschikken, bijvoorbeeld door 
ervaring. Vervolgens kunnen ze op heel verschillende 
manieren aan leeruitkomsten werken: de een volgt 
een module op een hogeschool, een ander werkt, en 
een derde maakt het zichzelf eigen. Bovendien kan 
iemand het ene jaar twee leeruitkomsten verwerven 
naast een betaalde baan, vervolgens een periode 
werken en/of zorgen, om later weer andere leer-
uitkomsten te verwerven. Just in time en just enough. 
Voor iedere gerealiseerde leeruitkomst krijg je een 
certificaat, en dat is de microcredential. 
Denken in termen van microcredentials leidt al snel 
tot allerlei organisatorische en uitvoeringsvragen: hoe 
kan iemand aantonen over een leeruitkomst te be-
schikken? Wie bepaalt dat? Wie houdt het bij? Is er 
een minimale omvang voor een microcredential? En 
zo voorts en zo verder. In met name Angelsaksische 

landen is deze ontwikkeling al een eindje gevorderd. 
Inmiddels lopen er in Nederland pilots waar menige 
hogeschool en universiteit aan meedoet. Al was het 
maar om de boot niet te missen in de concurrentieslag 
om de student-van-de-toekomst. 
In discussies en pilots gaat het vooral over ‘hoe-vra-
gen’. Dat wekt de indruk dat de ‘of-vraag’ een gepas-
seerd station is. Toch wachten belangrijke vragen nog 
op een eerste antwoord. Bijvoorbeeld: moeten we 
dit wel willen? Waarom zijn het vooral internationale 
organisaties als de OECD en de Europese Commissie 
die het idee van microcredentials richting nationale 
overheden duwen? Waarom subsidiëren kapitaal-
krachtige partijen zoals de Gates Foundation allerlei 
projecten om dit idee te promoten? En bovenal: 
wat zegt deze ontwikkeling over ons denken over 
onderwijs? 
  
Zes jaar geleden noemde ik flexstuderen betalen-
per-studiepunt het toppunt van armetierigheid. Het 
idee van microcredentials komt uit eenzelfde richting 
aangewaaid. Deze manier van denken reduceert 
onderwijs tot een willekeurige stapel losse, individu-
ele activiteiten en toetsen. Ontdaan van ieder besef 
dat onderwijs meer is dan leren. Ontkennen dat 
samenhang – zowel in curriculum als groepsvorming 
– belangrijke kwaliteiten van onderwijs zijn. 

Het wetsvoorstel ‘leeruitkomsten in het hoger onder-
wijs’ moet microcredentials in Nederland mogelijk 
maken. De ene nieuwe Minister voor Onderwijs 
(Wiersma) was er als Kamerlid een groot voorstander 
van. Nu maar hopen dat de andere nieuwe Minister 
van Onderwijs (Dijkgraaf) de moed heeft af te zien 
van dit onzalige plan. ■
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Met dit boek wil ik ideeën die je hebt over organisatie, leiderschap 
en samenwerken door elkaar schudden, en binnenstebuiten keren.

Zolang je over ‘de organisatie’ blijft praten, hou je het buiten jezelf. 
Zolang je samenwerken blijft zien als vooral iets dat je medewerkers 
moeten doen, hoef je niet na te denken over hoe samenwerking er 
bij jou zelf eigenlijk uitziet. Zolang je over leiderschap blijft praten, 
als een kenmerk dat je hebt, iets dat je bij wijze van spreken koopt 
met een opleiding of het aannemen van een functietitel, hoef je niet 
te kijken naar wat je nu zelf eigenlijk doet.

Mensen doen niet wat jij zegt, maar ze doen na wat jij je ze 
voordoet. Dus zul je moeten kijken naar hoe jij bent, in alle kleine 
contacten en ontmoetingen die je hebt. Niet in het algemeen, maar 
in het hier en nu. Niet omdat je dan succesvol wordt, maar omdat je 
dan van betekenis zult zijn. 

Hartger Wassink studeerde sociale wetenschappen en schreef een 
proefschrift over leidinggeven in het onderwijs. Hij werkt sinds 2003 
als adviseur en onderzoeker in het onderwijs. Zijn drijfveer is om 
leidinggevenden (van teamleider tot toezichthouder) inspiratie en 
voldoening te laten ervaren in hun werk, en rolmodellen te laten 
zijn in het aangaan van de professionele dialoog. Daarnaast werkt 
hij voor Stichting NIVOZ, waar hij zich richt op het faciliteren van 
de dialoog tussen onderzoekers en professionals over betekenisvol 
onderwijsonderzoek. Als het even kan, brengt hij tijd door op de 
racefiets, wat voor hem de ideale manier is om tegelijkertijd er te 
zijn en er niet te zijn.
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Maak werk van de inzet van 
onderwijsassistenten!
De afgelopen jaren zijn verschillende maatregelen getroffen om scholen te helpen in 
het omgaan met het groeiend lerarentekort, onder meer gericht op werkdrukvermin-
dering. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Onderwijsonderzoek & Advies (2019) 
komt tot de conclusie dat in 2018-2019, de extra ‘werkdrukmiddelen’ voornamelijk 
werden gebruikt voor de inzet van onderwijsassistenten. In dit artikel zetten we op 
een rij onder welke voorwaarden de inzet van onderwijsassistenten de werkdruk van 
leraren kan verminderen en hun beider werkgeluk kan verhogen. 

Piety Runhaar
Dr. Piety Runhaar werkt als universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Education & Learning Sci-
ences van de Wageningen Universiteit. Ze doet onderzoek naar HRM en docentprofessionalisering 
en is coördinator van de lerarenopleiding (minor educatie).
E-mail: piety.runhaar@wur.nl
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Dr. Aniek Draaisma is zelfstandig onderzoeker en trainer loopbaanontwikkeling in het onderwijs, 
en werkt daarnaast als onderzoeker bij Noorda en Co, een bureau voor maatschappelijke jeugd-
vraagstukken. 
E-mail: info@aniekdraaisma.nl
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Dr. Nienke Hingstman-Woldman is docent bij de leerstoelgroep Education & Learning Sciences van 
de Wageningen Universiteit en geeft o.a. les over loopbaanontwikkeling, presentatievaardigheden 
en HRM.
E-mail: nienke.woldman@wur.nl

Minder werkdruk en meer werkgeluk in het onderwijs?

Werkgeluk ontstaat als men het idee heeft over meer 
dan voldoende hulpbronnen (‘job resources’, zoals col-
legiale steun) of regelmogelijkheden (zoals participatie 
in besluitvorming) te beschikken om de taakeisen het 
hoofd te bieden. Hierbij baseren we ons op onderzoek 

– uitgevoerd door Wageningen University en Tilburg 
University in opdracht van het ministerie van OCW – dat 
bestond uit literatuur-, interview-, case- en vragenlijststu-
dies in het primair onderwijs (Draaisma et al., 2021).
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Onderwijsassistent
Met onderwijsassistenten doelen we op medewerkers 
met een diploma van de opleiding tot onderwijsassis-
tent (mbo niveau 4) of de specialisatie tot onderwijsas-
sistent binnen de opleiding sociaal pedagogisch werk 
(mbo niveau 3), die leraren in het primair, voortgezet 
of beroepsonderwijs ondersteunen. Hun takenpakket-
ten verschillen per school en worden in overleg met de 
schoolleider en/of de leraar bepaald. Lerarenonder-
steuners zijn niet hetzelfde als onderwijsassistenten: zij 
zitten namelijk tussen een onderwijsassistent en een 
leraar in, met als belangrijkste verschil dat een leraren-
ondersteuner formeel zelfstandig taken mag uitvoeren 
zoals lesgeven en toetsen nakijken. De opleiding tot 
lerarenondersteuner is een associate degree opleiding: 
een tweejarige, praktijkgerichte opleiding die qua 
niveau tussen mbo en hbo-bachelor in zit. 

Inzet
Onderwijsassistenten hebben veelal een parttime 
aanstelling (zo’n 0.6 á 0.7 fte) en houden zich het 
meest bezig met het ondersteunen en begeleiden van 
leerlingen (93%). Denk daarbij aan het geven van 
extra begeleiding aan kinderen met een achterstand 
(85%) en aan surveillance- of pleinwachttaken (75%) 
(Kurver & Driessen, 2018). Ook schrijven onderwijsas-
sistenten soms handelingsplannen, verzorgen zij huis-
werkbegeleiding of vullen zij rapporten in. Hoewel het 
wettelijk niet is toegestaan, blijkt een aanzienlijk deel 
van de onderwijsassistenten zich vaak bezig te houden 
met ‘echte’ leraarstaken, zoals zelfstandig lesgeven 
of de klas bij afwezigheid van een leraar waarnemen 
(Kurver & Driessen, 2018). Wanneer onderwijsassisten-
ten taken op zich gaan nemen die zij hoogstens alleen 
onder toezicht van een leraar mogen uitvoeren, dan 
begeven scholen zich glad ijs. Niet alleen omdat dit 
kan leiden tot gevoelens van onzekerheid bij onder-
wijsassistenten zelf, maar ook omdat de kwaliteit van 
onderwijs er mogelijk onder lijdt wanneer zij taken 
uitvoeren waar zij in feite niet voor gekwalificeerd zijn. 
Van enkele onderwijsassistenten hoorden we dat dit 
wel eens gebeurt. Of dit daadwerkelijk op grote schaal 
gebeurt is niet bekend.  

Succesfactoren
Hieronder gaan we in op de belangrijkste voorwaar-
den om een synergie te bereiken tussen de inzet van 
onderwijsassistenten en leraren.

1. Bed rol en inzet onderwijsassistent in in 
onderwijsvisie 
Uit ons onderzoek blijkt dat onderwijsassistenten vaak 
ingezet worden vanuit een kortetermijnperspectief. 
Wanneer bijvoorbeeld tijdelijk behoefte is aan ‘meer 
handen in de klas’ of wanneer er toevallig subsidie is 
voor hun inzet, neemt een bestuur enkele onderwijsas-
sistenten aan en ontslaat ze als er weer voldoende 
leraren beschikbaar zijn of wanneer de subsidie is 
gestopt. Deze pragmatische inzet, gericht op concrete 
klussen die anders blijven liggen, zoals extra begelei-
ding voor specifieke leerlingen of pleinwachttaken, kan 
niet alleen negatief uitpakken voor onderwijsassistenten 
zelf, maar ook voor de rest van het team en, uiteindelijk, 
de leerlingen. Door onderwijsassistenten als ‘manusjes-
van-alles’ in te zetten kunnen onderwijsassistenten 
ontevredenheid ervaren. Zoals een onderwijsassistent uit 
ons onderzoek het formuleerde: “Ik krijg voornamelijk 
karweitjes. Mijn kwaliteiten worden niet volledig benut.” 
Visieloze inzet van onderwijsassistenten kan leiden tot 
rolonduidelijkheid, wat als een van de grootste bronnen 
van ontevredenheid en stress uit onderzoek naar voren 
komt (bijv. Galton & Mc Beath, 2010). Tegelijkertijd kan 
een visieloze inzet maken dat het voor de rest van het 
team heel onduidelijk is waarvoor zij de onderwijsas-
sistent kunnen inschakelen en kan er onduidelijkheid 
in taakverdeling en verantwoordelijkheid ontstaan. 
En dat is nu juist het doel van een effectieve inzet van 
onderwijsassistenten: zorgen dat hun inzet die van de 
leraren aanvult. Rolduidelijkheid is essentieel omdat het 
onderwijsleerproces anders door gebrek aan continuïteit 
en doelgerichte inzet in gevaar komt. 

De inzet van onderwijsassistenten dient daarom, net als 
die van alle andere professionals in een schoolteam, te 
worden geëxpliciteerd: wat is hun specifieke rol in het 
onderwijsleerproces en wat verwachten wij van hen? 
Een duidelijke onderwijskundige visie op onderwijs en 
zicht op het gehele curriculum maakt het vervolgens ge-
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Onderwijsassistenten 
houden zich het meest 

bezig met het 
ondersteunen en 
begeleiden van 

leerlingen 

makkelijker om te zien welke taken en rollen er door wie 
uitgevoerd moeten worden. Een duidelijke visie maakt 
het gemakkelijker om onderling af te stemmen over taken 
en ondersteunt elkaars aanpak. 

2. Afstemming tussen onderwijsassistent en 
team
Wanneer onderwijsassistenten instructie geven aan 
groepjes leerlingen of begeleidingstaken op zich nemen, 
kunnen leraren meer tijd overhouden om bijvoorbeeld 
hun lessen voor te bereiden. Duidelijkheid over het 
exacte takenpakket, de beschikbare tijd die daarvoor 
staat en de afstemming met de taken van leraren bepaalt 
in sterke mate de ervaren werkdruk en het werkgeluk 
van zowel leraar als onderwijsassistent (bijv. Bach et al., 
2006).  Een duidelijke rol op papier is echter niet vol-
doende; teamleden zullen tijd en ruimte moeten hebben 
om afspraken te maken over de verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden en deze ook regelmatig moeten 
kunnen evalueren en bijstellen. Uit ons onderzoek blijkt 
dat de afstemming tussen een onderwijsassistent en 
de leraren waarmee hij samenwerkt, in sterke mate het 
ervaren werkplezier van beiden bepaalt. 

In een van de besproken schoolsituaties waar de onder-
wijsassistenten en leraren nauw samenwerken, was de 
rol van onderwijsassistent aanvankelijk vooral gericht 
op fysieke ondersteuning, zoals tafels schoonmaken en 
instructies uitdelen. Gaandeweg is de rol verrijkt naar 
begeleiding van (groepjes) leerlingen. Onderwijsassis-
tenten helpen nu bijvoorbeeld in kleuterklassen bij taken 
zoals kleuren sorteren en tellen, en halen daardoor meer 
plezier uit hun werk doordat ze meer contact hebben 
met de leerlingen en hen kunnen zien groeien. Volgens 
deze respondent is het vaak zo dat de leraar aangeeft 
wat er moet gebeuren, maar steeds vaker staan leraren 
er ook voor open dat een onderwijsassistent zelf met 
ideeën komt. Dit is voor de assistenten erg motiverend: 
zij kennen de doelgroep immers en weten wat ze aan-
kunnen. Inmiddels werken op deze school de leraar en 
onderwijsassistent door heldere afstemming van taken 
en verantwoordelijkheden goed samen in een groep, 
waar beiden zich verantwoordelijk voelen en elkaar 
aanvullen. 

3. Bed ontwikkelmogelijkheden onderwijsas-
sistenten in in HRM-beleid 
Als het gaat om inbedding van een effectieve inzet van 
onderwijsassistenten binnen het HRM-beleid van de 
school blijkt er nog een wereld te winnen. 

Een goede voorbereiding van onderwijsassistenten 
wordt bijvoorbeeld vaak als succesfactor genoemd; 
naast een goede opleiding is ook ondersteuning tijdens 
de taakuitvoering van belang, bijvoorbeeld wanneer 
onderwijsassistenten met problemen of dilemma’s 
geconfronteerd worden (Sharples et al., 2018). Zoals 



De Nieuwe Meso  | maart 2022 | nummer 152

gezegd zijn onderwijsassistenten over het algemeen vrij 
tevreden over hun baan. Dat wil zeggen: zij halen veel 
energie uit het werken met kinderen en vinden het prettig 
om met leraren en andere teamleden samen te werken. 
Wanneer het echter op professionaliseringsmogelijkhe-
den en loopbaanperspectief aankomt, zijn onderwijsas-
sistenten beduidend minder tevreden. Denk dus na hoe 
voor onderwijsassistenten mogelijkheden ontwikkeld 
kunnen worden om een specialisme te ontwikkelen 
(bijvoorbeeld binnen een vak) dat duidelijk herkenbaar 
is binnen een team (Ryall & Goddard, 2003). Vraag u 
af hoe ervoor gezorgd kan worden dat onderwijsassis-
tenten zich kunnen blijven professionaliseren om zo hun 
specialisme te behouden of verder uit te bouwen. 

Daarnaast dient op bestuursniveau goed nagedacht 
te worden over de plek van onderwijsassistenten in het 
functiehuis. Een van de onderwijsassistenten die we 
spraken vertelde ons bijvoorbeeld het volgende: “Ik 
werk fulltime en heb de opleiding lerarenondersteuner 
voltooid. Helaas krijg ik niet betaald als lerarenonder-
steuner, maar voer ik wel die werkzaamheden uit.” 

Wanneer de ‘gives and the gets’ niet in balans zijn, gaat 
dit uiteindelijk ten koste van de motivatie en, uiteindelijk, 
de kwaliteit van inzet. Op een andere school die wij 
bezochten vertelde de onderwijsassistent dat zij wel 
incidenteel mocht deelnemen aan scholing om bepaalde 
aspecten van haar taken te kunnen verbeteren, maar dat 
er geen aandacht was voor haar loopbaanontwikkeling 
en mogelijke doorgroei naar andere functies. “Uitein-
delijk blijf je ‘gewoon’ onderwijsassistent”, geeft zij 
aan. “Je kunt ontwikkelen wat je wilt, maar financieel zit 
daar geen vooruitgang in.” De onderwijsassistent geeft 
nadrukkelijk aan dat haar werk haar passie is en dat ze 
deze financiële prikkel niet nodig heeft om gemotiveerd 
te zijn voor haar werk, maar “het wringt wel”. 

Het onderzoek laat zien dat er op de meeste scholen 
wel veel met medewerkers gesproken wordt over hun 
loopbaanwensen, aan de hand van bijvoorbeeld 
persoonlijke ontwikkelingsplannen. Vaak is het aan de 
individuele medewerkers om dit gesprek te initiëren. 
Onderwijsassistenten kunnen bijvoorbeeld de wens uiten 
om zich verder te ontwikkelen in de ondersteuning bij 

Onderwijsassistenten 
kunnen bijvoorbeeld 

de wens uiten om zich 
verder te ontwikkelen 
in de ondersteuning bij 

een bepaald vak   
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concrete adviezen bevat voor de inzet van onder-
wijsassistenten en andere vormen van taakdifferen-
tiatie. Juist een divers team, waar teamleden met 
verschillende achtergronden en kwaliteiten deel 
van uit maken, kan realiseren dat iedere professio-
nal zijn eigen sterke punten gemotiveerd inzet ten 
behoeve van het leerproces van de kinderen. ■

Met dank aan prof. dr. Perry Den Brok, prof. dr. Ma-
rianne van Woerkom, dr. Luce Claessens en Florence 
Lucassen die aan het onderzoek hebben meegewerkt 
waar dit artikel op is gebaseerd.
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een bepaald vak (zoals rekenen of spelling), de begelei-
ding van een bepaalde groep kinderen (zoals hoogbe-
gaafde kinderen of kinderen met een niet-Nederlandse 
achtergrond) of op creatief vlak (zoals het uitdenken van 
werkjes en opdrachten voor themaweken). Zij krijgen 
hierin vervolgens wel begeleiding van de schoolleider, 
die een belangrijke rol speelt in het creëren van ruimte 
voor ontwikkeling en het leren richting geven aan de 
eigen behoeften en wensen. Loopbaanperspectief voor 
de onderwijsassistenten ontbreekt echter; althans we 
zijn geen formele carrièrepaden tegengekomen. Op 
bestuurlijk niveau zou dus meer nagedacht kunnen 
worden over de rol van onderwijsassistenten in het totale 
functiehuis. Maak bespreekbaar in hoeverre leraren-
teams behoefte hebben aan onderwijsassistenten en 
of er ook behoefte is aan lerarenondersteuners. Maak 
duidelijk op basis van welke criteria onderwijsassistenten 
promotie kunnen maken binnen hun functie of naar de 
functie van lerarenondersteuner of leraar, en formuleer 
daarvoor duidelijke functieomschrijvingen. De nieuwe 
cao po biedt aangrijpingspunten hiervoor. 

Tot slot
Hoewel er op schoolniveau veel ruimte is om aan een 
duurzame inzet van onderwijsassistenten te werken, kun-
nen scholen dit niet alleen. Ook op bestuurs- en landelijk 
niveau kan de infrastructuur rond onderwijsassistenten 
aangescherpt worden. Hiermee denken we aan ver-
ruiming van het opleidingsaanbod en aan handvatten 
voor loopbaanpaden binnen scholen. Met dit laatste 
wordt gedoeld op het expliciteren van promotiecriteria 
behorende bij de verschillende functieschalen in het 
primair proces (onderwijsassistenten, lerarenondersteu-
ners en leraren). 

Manometer
De aanbevelingen uit dit artikel bieden hopelijk 
handvatten om de inzet van onderwijsassistenten 
van een stevige en duurzame basis te voorzien. 
Voor meer informatie verwijzen we naar de Mano-
meter, binnenkort beschikbaar op de website van 
de PO-Raad. De Manometer is een online tool die 
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De Tienerschool: goed bedoeld maar niet 
genoeg
Zoals ook uit dit nummer blijkt, is er nogal wat beweging 
in Nederland rond de overgang van de basisschool naar 
het voortgezet onderwijs. Na vijftig jaar onvoorwaardelijk 
geloof in de beslissingskracht van een eindtoets primair 
onderwijs daagt het inzicht dat de selectiebeslissingen op 
het einde van groep acht op zijn zachtst gesteld bediscus-
sieerbaar zijn. Discussies daarover zijn overigens niet 
nieuw want ze werden al gevoerd bij de experimenten 
middenschool rond de jaren tachtig. Maar omdat het 
twintigtal middenscholen in volledige vrijheid een invulling 
kon geven aan wat ze dachten een ‘middenschool’ te zijn, 
mondde dat uit in controversen. De experimenten in Drach-
ten, Alphen aan de Rijn en Amsterdam Bijlmer bijvoorbeeld 
waren nauwelijks vergelijkbaar. Uitweg uit de patstelling 
bood de basisvorming dat de klassieke structuur en het 
mechanisme van vroegtijdig selecteren met zijn stevig in het 
beleid verankerde toetsenprogramma’s ongemoeid liet. 

Goed bedoeld, maar...
Mede omdat het toetsinstrument omkleed was met de al-
lernieuwste statistische procedures, waren er slechts weinig 
leken, politici en ouders, die vraagtekens durfden zetten bij 
dit toetsinstrument. Dat bleef echter niet zo. Zo begon-
nen in 2017-2018 zes scholen met een pilot als ‘10-14 
scholen’, die je gemakshalve tienerscholen kan noemen. In 
2021 deden al bijna dertig scholen mee aan de pilot. Het 
onderzoeksbureau Oberon en ook de inspectie volgden 

Onderwijs over de grenzen      

In deze rubriek signaleren Rudi Schollaert en Roger Standaert afwisselend 
onderwijsnieuws van over de grenzen

deze scholen en rapporteerden daarover aan minister 
Slob in 2021. 

Maar spijtig genoeg kun je met een externe bril bij de 
experimenten van ‘10-14 jaar onderwijs’ zien dat ze in 
hetzelfde euvel dreigen te vervallen als de experimenten 
met de middenschool. Zoveel scholen, zoveel meningen. 
Er blijkt geen eenduidig concept van een tienerschool te 
zijn en dus wordt het bijzonder moeilijk om uit die proef-
scholen conclusies te trekken. De initiatieven getuigen wel 
van een frisse innovatieve aanpak, maar ze brengen geen 
uitsluitsel over veralgemeenbare inzichten op stelselniveau. 
Bovendien staan juridische regelingen in de weg. Eigen 
voorzieningen voor primair en voortgezet onderwijs 
(bevoegdheden, personeel, schoolplanning enzovoorts) 
houden de deelnemers in hun afgebakend territorium. We 
hebben dus te maken met een stelselprobleem.

De moloch van de onderwijsstructuur
Nu komt een onderwijsstructuur bepaald niet zomaar tot 
stand. Ze is het resultaat van een historische, cultureel be-
paalde evolutie waarbij allerlei maatschappelijke krachten 
in een uiterst complex proces uiteindelijk uitkristalliseren in 
een voor de betreffende samenleving passend onderwijs-
beleid. Op die manier worden onderwijsstructuren lood-
zware tankers, die nog moeilijk van koers te veranderen 
zijn. Een structuur spiegelt een cultuur en omgekeerd.

Structureel staat Nederland op eenzame hoogte om 
leerlingen op twaalf jaar al in te delen in zes niveaus (of 
zeven als je praktijkonderwijs erbij telt). In die rang-
schikking wordt Nederland onmiddellijk gevolgd door 
Duitsland. Daar worden leerlingen ook al vroegtijdig (in de 
meeste deelstaten na groep zes) ingedeeld in drie vormen: 
Gymnasium, Realschule en Hauptschule. De impact van 
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een historisch gegroeide structuur kan je trouwens mooi 
illustreren met dit buurland. Na WO II lag Duitsland in 
puin. Schoolgebouwen waren vernietigd. Vele leraren 
waren gesneuveld of zwaar gehandicapt. Daarenboven 
voerden de bezettende machten een ‘denazifizierungs-
proces’ door waardoor de nog overblijvende leraren met 
nazisympathieën werden ontslagen. Het bij ons bestaande 
lerarentekort is klein bier vergeleken met de toenmalige 
ellende in Duitsland. Als noodoplossing deed men een 
beroep op oudere mensen en vrijwilligers. Die wisten niet 
beter dan de structuren, die zij kenden vanuit de Weimar 
Republiek, over te nemen. En die structuur voorzag in een 
selectie op tien jaar voor de drie onderwijsvormen die nu 
nog bestaan. 
Meteen is duidelijk hoe eenmaal gevestigde structuren zich 
zodanig in een samenleving nestelen dat ze een mozaïek 
van elkaar beïnvloedende substructuren worden. Als je 
dan aan één van die substructuren raakt, kom je terecht 
in een soort Mikado-gezelschapsspel. Als je een stokje 
eruit haalt, riskeer je de hele constructie in beweging te 
brengen.

Terug naar ’10 tot 14’
Je kan een analoge analyse maken van het onderwijs in 
Nederland. Een dergelijke oefening is bijvoorbeeld ge-
maakt in het recente proefschrift van Karen Heij, Van de kat 
en de bel. Zij toont aan hoe de eindtoets basisonderwijs 
zodanig geïnfiltreerd is in de Nederlandse samenleving, 
dat de disfunctionaliteit ervan nauwelijks nog een vraag 
is. Alhoewel je voorzichtig moet zijn met generalisaties uit 
wetenschappelijk onderzoek, wijst een enorme hoeveel-
heid bewijsmateriaal uit diverse contexten en dataver-
zamelingen op de negatieve effecten van vroegtijdige 
indeling. Voor zwakke leerlingen is een vroege opsplitsing 
nefast. Voor sterke leerlingen is dat effect minder duidelijk, 
maar het is evenmin duidelijk aangetoond dat die er echt 
voordeel uit halen. De band tussen thuismilieu en voort-
gang is bij sterkere leerlingen verhoudingsgewijze immers 
veel groter. Zelfs de erg bekende onderwijseconoom 

Hanushek, die vaak geciteerd wordt in neoliberale kringen, 
erkent die effecten. 
Vertrekkend vanuit de vrijheid van onderwijs waren juristen 
en theologen in Nederland afkerig van sturing van het 
curriculum via concrete doelen. Een klein aantal weinig-
zeggende kerndoelen konden nog net. De toetsentechnici 
hebben de doelstellingenleemte opgevuld omdat de 
politiek met dit denken een soort struisvogelpolitiek heeft 
gevoerd. Op dit moment zijn er echter wel allerlei curricu-
lumdiscussies gaande in Nederland. Dat is niet comforta-
bel, maar wel een goede hefboom om de structuren om te 
buigen naar de leerlingen. En hopelijk zullen de leraren in 
die discussie voorrang krijgen op experts van allerlei ori-
gine, toetsexperts inbegrepen. Een stelselwijziging, verder 
gaand dan de tienerschool, ligt dan voor de hand.

Tip
Nederland moet niet per se de structuren van bijvoorbeeld 
Scandinavië overnemen met een uitstel van de studiekeuze 
tot zestien jaar. Nederland is immers anders dan die lan-
den. Maar het is wel goed eens naar het programma van 
het internationale baccalaureaat te kijken. Het curriculum 
na de basisschool is in dit programma, dat sinds 1968 
bestaat en in vrijwel in alle landen van de wereld erkend 
wordt, gemeenschappelijk tot zestien jaar. Er worden 
daarin geen punten gegeven, maar de concrete doelen 
worden in vier categorieën aangeboden, die overigens 
per vak erg doorlaatbaar zijn. De evaluatie gebeurt 
door het lerarenteam, waarbij formatieve evaluatie de 
bovenhand heeft op de summatieve. De organisatie van 
het Internationaal baccalaureaat, gezeteld in Genève, zou 
een erg goede inspiratiebron kunnen zijn voor een stelsel-
wijziging die verder gaat dan wat heen en weer wandelen 
over de grenzen van het basisonderwijs en het voortgezet 
onderwijs. Op die manier moeten leerlingen niet dienen 
om structuren op te vullen, maar andersom, moeten struc-
turen zich aanpassen aan wat jongeren moeten leren in 
een geleidelijke groei van structurele algemeenheid naar 
specialisatie. ■
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En verder

Van gelukkige leraren 
leer je meer
Naast het toenemend aantal berichten over werkdruk en burn-outs, komt ook werk-
geluk steeds meer in het nieuws. We werken niet alleen voor geld of aanzien, maar 
ook voor de voldoening die het geeft. Naast dat werkgeluk prettig is, verhoogt het 
ook je productiviteit. Dit geldt ook voor leraren. Geluk en bevlogenheid zijn nauw 
verbonden; een bevlogen leraar kan zijn leerlingen inspireren met hoop en opti-
misme, zodat zij meer zin krijgen om te leren. Het mooie is dat geluk niet zomaar uit 
de lucht komt vallen, maar dat je er ook wat aan kunt doen, als leraar zelf, en als 
leidinggevende van leraren.

Jacqueline Boerefijn
Jacqueline Boerefijn is positief psycholoog en docent bij Positief onderwijs. 
E-mail: jboerefijn@positiefonderwijs.nl

Definitie
Met geluk wordt hier ‘gelukkig zijn’ bedoeld, en niet 
‘geluk hebben’. Een bruikbare omschrijving van de ken-
merken uit de positieve psychologie is dat iemand veel 
positieve emoties heeft, weinig negatieve en tevreden 
is met het leven als geheel. Professor Ruut Veenhoven 
(2000) deed ruim 50 jaar onderzoek naar geluk en 
noemt geluk “de subjectieve voldoening met het eigen 
leven als geheel”, en laat zien hoe je er vanuit verschil-
lende dimensies naar kunt kijken (Tabel 1). Kansen op 
geluk kunnen zich voordoen in de buitenwereld (ex-
tern), maar ook in jezelf (intern). En ook de uitkomsten 
van geluk kunnen in de buitenwereld tot uiting komen, 
en in je eigen leven.

Tabel 1. Vier perspectieven op geluk aan de hand van twee dimensies (Veenhoven, 2000)

Extern Intern

Kansen Leefbaarheid Levensvaardigheid

Uitkomsten Nut Satisfactie

Een redelijke mate van leefbaarheid in een land, dorp 
of straat is geen garantie voor geluk, maar biedt wel 
kansen op geluk. De leefbaarheid, bijvoorbeeld in de 
vorm van vrijheid en veiligheid, is in Nederland hoger 
dan die in Spanje. Nederlanders zijn gemiddeld dan 
ook gelukkiger dan Spanjaarden (Helliwell et al., 
2021). Op een school kun je ook spreken van leef-
baarheid; dan gaat het bijvoorbeeld over veiligheid en 
een goede sfeer. 

De meeste mensen vinden dat leven en werken ergens 
goed voor moeten zijn. Als je je nuttig maakt in de 
samenleving is de kans groot dat je je daar goed bij 
voelt. Mensen die vrijwilligerswerk doen zijn gemid-
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deld gelukkiger dan mensen die dat niet doen. Ook 
nuttig werk doen draagt bij aan geluk. Over het nut 
van het werk van leraren bestaat geen twijfel. Leraren 
doen zeer nuttig werk, daar kunnen ze trots op zijn en 
geluk aan ontlenen. Goed presteren op je werk draagt 
bij aan (werk)geluk. Nog beter worden kan je werkge-
luk verder verhogen. 

Met levensvaardigheid doelen we op vaardigheden 
om er in uiteenlopende omstandigheden het beste van 
te maken. Optimisme, wilskracht, sociale vaardigheden 
en zelfsturing zijn voorbeelden van vaardigheden 
die het iemand makkelijker maken kansen te benutten 
die de omgeving biedt. Ze kunnen het (werk)geluk 
vergroten. Levensvaardigheden worden ook op school 
geleerd; vaak niet expliciet maar meer tussen de regels 
door.

Geluk is als aangenaam gevoel en voldoening een 
subjectieve ervaring, die ook kan worden aangeduid 

als (arbeids)satisfactie, levenstevredenheid, subjectief 
welbevinden of levensvoldoening. De mate van geluk 
hangt niet alleen met leefbaarheid, levensvaardighe-
den en nut samen, maar heeft ook een eigen effect op 
deze dimensies. Gelukkige mensen willen zich vaker 
nuttig maken, leren makkelijker hun levensvaardighe-
den te verbeteren en hebben een positief effect op de 
leefbaarheid van hun omgeving. 

Oorzaken 
Er zijn verschillen in wat iemand gelukkig maakt, maar 
er zijn ook veel overeenkomsten. Zo is gezondheid de 
sterkste voorspeller van geluk, met name geestelijke 
gezondheid. Het hebben van een vaste relatie is goed 
voor geluk en wonen in een vrij en veilig land ook. 
Verder is het hebben van werk goed voor geluk. Maar 
het werken zelf is niet zaligmakend: werkende mensen 
voelen zich thuis prettiger dan op het werk, en op het 
werk voelen ze zich prettiger als ze niet aan het werk 
zijn, bijvoorbeeld tijdens pauzes. 

Een bevlogen leraar 
kan zijn leerlingen in-

spireren met hoop 
en optimisme, zodat zij 

meer zin krijgen om
 te leren



De Nieuwe Meso  | maart 2022 | nummer 158

Gelukkige mensen zijn gezonder, toleranter tegenover 
mensen met een andere mening, gaan makkelijker 
sociale contacten aan, zijn productiever op het werk en 
presteren beter op school. Dit heeft te maken met drie 
mechanismen: 
1. Gelukkige mensen voelen zich energieker: ze 

kunnen zich beter concentreren, kunnen mak-
kelijker omgaan met extra taken, en kunnen beter 
omgaan met tegenslagen.

2. Gelukkige mensen hebben meer zelfcontrole.
3. Gelukkige mensen hebben op hun werk een 

positievere attitude ten opzichte van hun functie, 
leidinggevende, projecten en allerlei andere as-
pecten, zoals lastige leerlingen. Dit maakt hen meer 
bevlogen op het werk en genereert grotere sociale 
betrokkenheid (Burger & Veenhoven, 2021).

In hoeverre geluk gunstig is voor prestaties op het werk, 
hangt deels af van het soort werk. 
Geluk gaat samen met meer creativiteit, de neiging 
nieuwe dingen uit te proberen, je met anderen te ver-
binden en jezelf te verbeteren. Lesgeven en opvoeden 
vallen beslist in deze categorie. Een zekere mate 
van onbehagen of onzekerheid geeft meer focus op 
problemen, fouten en risico’s, en past beter bij het werk 
van een luchtverkeersleider, dijkbewaker of officier van 
justitie. 

Onderwijs
Volgens Brits onderzoek hebben gelukkige leraren 
leerlingen die hogere cijfers halen (Briner & Dewberry, 
2007). Deze leraren zijn relaxter en toleranter, laten 
makkelijker een grapje toe en worden minder snel 
boos. Er is een prettige sfeer in hun lessen, waardoor 
leerlingen minder bang en onzeker zijn. Uit onderzoek 
onder 1650 Nederlandse onderwijsprofessionals 

weten we dat leraren vooral met veel vitaliteit en 
toewijding lesgeven als ze voldoende sociale steun, 
coaching en feedback krijgen en afwisseling in hun 
werk ervaren. Hoe meer bevlogen de leraar is, des te 
hoger de prestaties van leerlingen en des te lager de 
kans dat leraren het onderwijs vroegtijdig verlaten (Bal, 
Bakker & Kallenberg, 2006).
Alle leraren krijgen te maken met ongewenst gedrag 
van leerlingen en soms ook van ouders. Dat geeft een 
bovengemiddeld hoge emotionele belasting. Door 
deze belasting verlaat bijna een derde van de begin-
nende leraren binnen vijf jaar het voortgezet onderwijs. 
Ook leidt deze belasting tot burn-outklachten en een 
hoog verzuim bij leraren. In Engeland bestaat er voor 
dergelijke emotionele nood een soort kindertelefoon 
voor leraren, 24 uur per dag bereikbaar. Mooi dat 
deze voorziening er is, maar mij lijkt het beter dat een 
leraar terecht kan bij zijn collega’s en leidinggevende 
om gesteund te worden in dergelijke situaties. Als een 
leraar een belediging of bedreiging heeft moeten 
incasseren, is het goed als hij deze ervaring snel van 
zich af kan praten bij iemand die de situatie kent en 
daardoor mogelijk meer en beter begrip kan tonen 
dan het thuisfront of privécontacten.   

Bevorderen
Het is mogelijk om het (werk)geluk van leraren te 
verhogen. Iemand die zichzelf al lang een zes geeft 
voor geluk, zal niet ineens een negen scoren als er 
iets verbetert, maar een goede leidinggevende kan 
zeker bijdragen aan het werkgeluk van leraren. Het is 
daarom nuttig dat leidinggevenden en leraren worden 
bijgeschoold over hoe je (werk)geluk kunt bevorderen. 
Sinds het bedrijfsleven heeft ontdekt dat gelukkige 
medewerkers productiever zijn, schieten programma’s 
en boeken over (werk)geluk als paddenstoelen uit de 
grond. Helaas zijn lang niet alle programma’s en pu-
blicaties gebaseerd op de uitkomsten van wetenschap-
pelijk onderzoek. 

Coaching, bijscholing en/of training levert gemiddeld 
5% gelukswinst op door niet alleen te kijken naar wat 
niet goed gaat en beter kan, maar juist ook door te 
kijken naar wat energie geeft in het werk. 

Alle leraren krijgen te
maken met ongewenst 
gedrag van leerlingen en 
soms ook van ouders 
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Figuur 1. Job Demands-Resources model van Bakker en Demerouti (2007) aangepast voor leraren
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Job Demands-Resources Model (naar Bakker & Demerouti 2007) 

In het Job Demands-Resources model (Bakker & 
Demerouti, 2007) toegeschreven naar leraren (Figuur 
1) geven de rode vlakken van links naar rechts het 
uitputtingsproces van werk weer, met uiteindelijk een 
negatief effect op de leerprestaties van leerlingen en 
op de voldoening voor de docent. Als er iets niet goed 
gaat in het werk, is het vanzelfsprekend om te kijken 
of er iets aan gedaan kan worden, zoals de werkbe-
lasting verlagen, door bijvoorbeeld minder nutteloze 
administratie. 
Maar dit is slechts een deel van het hele plaatje. Men-
sen hebben persoonlijke hulpbronnen: de eerderge-
noemde levensvaardigheden als optimisme, wilskracht, 
sociale vaardigheden en zelfsturing. Deze worden in 
het model met blauw aangegeven (Figuur 1). Deze 
verminderen stressreacties en bevorderen bevlogen-
heid, enthousiasme en werkgeluk.
De energie gevende en motiverende processen zijn 
in groen aangegeven (Figuur 1). Energiebronnen van 
leraren zijn: voldoende autonomie, zich gewaardeerd 
voelen, gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen en 

de kans krijgen om sterke kanten in te zetten. 
De energiebronnen verminderen de effecten van stress 
en bevorderen iemands bevlogenheid, enthousiasme 
en werkgeluk. Leidinggevenden kunnen veel betekenen 
voor leraren als ze zich niet alleen richten op de rode 
processen, maar ook op de groene processen.
Een ander voorbeeld van een belangrijke energiebron 
op het werk is vriendschap. Ook als een leraar maar 
een enkele collega heeft waar hij vriendschappelijk 
mee omgaat, is hij meer tevreden en productiever op 
het werk en is de kans dat hij vertrekt kleiner verge-
leken met een collega zonder vrienden op het werk. 
In de personeelskamer zie je vaak dat jonge, nieuwe 
docenten bijna als vanzelf naar elkaar toetrekken 
en vriendschappen sluiten. Oudere zijinstromers zijn 
erbij gebaat als zij actief betrokken worden bij sociale 
gebeurtenissen.

Initiatief
Elke leraar zou moeten nagaan wat voor hem belang-
rijk is, wat de energiebronnen zijn, waar hij energie 
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“Ik ben tot de angstaanjagende conclusie geko-
men, dat ik het beslissende element in de klas ben. 
Het is mijn persoonlijke benadering die het klimaat 
creëert. Mijn dagelijkse stemming bepaalt wat voor 
weer het is. Als leraar bezit ik de enorme macht 
om het leven van een kind ellendig of vreugdevol 
te maken. Ik kan een instrument van foltering zijn, 
of een instrument van inspiratie. Ik kan vernederen 
of genezen. In elke situatie, is het mijn reactie die 
beslist of een crisis zal escaleren of de-escaleren 
en of een kind vermenselijkt wordt of ontmenselijkt” 
(vrij vertaald naar Haim Ginott, 1975).
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Omdat tieners zichzelf vaak 
negatiever inschatten dan 
nodig, kan een positieve 
opmerking van de leraar 
het verschil maken

van krijgt en enthousiast van wordt. Daar kan hij meer 
aandacht aan besteden. Een leraar kan zichzelf elke 
dag deze vragen stellen:
• Welke gebeurtenissen waren vandaag bijzonder 

en hoe hebben die mijn werkbeleving beïnvloed?
• Welke vooruitgang heb ik vandaag geboekt en 

hoe heeft dit mijn werkbeleving beïnvloed?
• Hoe heb ik de werkbeleving van mijn leerlingen 

of collega’s vandaag positief beïnvloed? 
• Hoe kan ik morgen bijdragen aan een positieve 

werkbeleving van mijn leerlingen of collega’s?
• Vooruitgang boeken is fijn voor de school en de 

leerlingen, maar ook voor de leraar zelf.

De leraar kan juist inzetten op positieve relaties met 
leerlingen en proberen iets goeds in ieder van hen te 
zien. Omdat tieners zichzelf vaak negatiever inschat-
ten dan nodig, kan een positieve opmerking van de 
leraar het verschil maken. Juist bij de moeilijkste of 
lastigste leerlingen is het zinnig als de leraar benoemt 
iets goeds in hen te zien. Dit schept hoop en (zelf)ver-
trouwen en heeft een positief effect op de relatie tussen 
leraar en leerling. Een leraar kan dit makkelijker als hij 
zijn eigen sterke kanten goed in beeld heeft (Boerefijn 
& Bergsma, 2014). Een gelukkige leraar kan zorgen 
voor mooi weer in de klas en op school. ■
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Boekenwijs
Onlangs las ik “Haas gaat undercover” 
van VWO-scholier Thijs Hogenhuis.  In 
zijn boekje, dat hij als project schreef 
voor het vak CKV, vertelt Thijs het verhaal 
van een haas die voor een onderzoek 
undercover gaat om het Nederlandse on-
derwijssysteem onder de loep te nemen. 
Met uitspraken als: “Leerlingen raken 
opgesloten in een hermetisch afgesloten 
bubbel waar ze niet meer uitkomen. Het is 
een bubbel van oersaaie routine, waarin 
elke dag hetzelfde lijkt”, en “Het meest 
trieste en ergste van dit alles is dat al 
deze maatregelen en regels worden op-
gelegd van bovenaf en dat hierbij voorbij 
wordt gegaan aan de behoeften van de 
leerlingen en de maatschappij”, liegt het 
boekje er niet om. Een kritische leerling die de bühne niet schroomt en daarnaast 
de vinger op flink wat zere plekken legt. Saai onderwijs, gebrek aan individuele 
aandacht, bureaucratie, versnippering van de vakken, een te hoge werkdruk en 
het gebrek aan gebruik van digitale leermiddelen – 
het is slechts een greep in de tekortkomingen die in het boekje worden benoemd. 
Het verhaal raakte me, en riep de vraag op wat mijn bijdrage is aan dat onder-
wijs of aan het veranderen daarvan, en hoe het zit met de medestudenten met 
wie ik de lerarenopleiding volgde. Kunnen die nieuwe docenten ervoor zorgen 
dat de bubbel van oersaaie routine doorgeprikt kan worden of dat in ieder geval 

Daniel Bonder
Daniel Bonder is docent Aardrijkskunde op SG. Huizermaat en vakdidacticus Aardrijkskunde bij de 
Universiteit van Amsterdam.
E-mail: dbonder@gsf.nl
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“Leerlingen
raken opgesloten 
in een hermetisch 
afgesloten bubbel 
waar ze niet meer 
uitkomen. Het is 
een bubbel van 
oersaaie routine, 
waarin elke dag 
hetzelfde lijkt”
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Vol spanning 
stap ik de school 

binnen waar ik 
een paar weken 

geleden ben 
aangenomen

volgende undercover-hazen meer tevreden zijn over het onderwijssysteem? Om 
wat inzicht hierin te krijgen, vertel ik kort over mijn eerste dag in het onderwijs. 
Daarna probeer ik te zoeken naar de reden waarom het zo lastig is voor nieuwe 
docenten om daadwerkelijk te zorgen voor wat smeermiddel van het vastge-
roeste onderwijssysteem.

Vol spanning stap ik de school binnen waar ik een paar weken geleden ben 
aangenomen. Tientallen scholieren kijken me aan als ik door de gangen loop. 
Aangekomen bij de docentenkamer, waar een serene stilte hangt, stap ik vol 
goede moed naar binnen. Er klinkt getik op laptops, er wordt door twee leraren 
zacht gepraat over een lastige klas en het koffiezetapparaat draait op volle 
toeren. Ik herken enkele sectiegenoten van het sollicitatiegesprek en ga naast 
ze zitten. “Ben je er klaar voor? Je begint zo met 1 havo/vwo toch?”, vraagt de 
oudere man. “Succes!”, zegt een jongere docent die het ‘smoelenboek’ van de 
klas geeft. Ik bekijk de foto’s aandachtig, zie de vrolijke koppies en lees de vele 
aantekeningen onder de foto’s: dyslexie, kleurenblind, ADD, hulp nodig bij star-
ten en H’tjes en V’tjes om het havo- of vwo-niveau aan te geven. De aantekenin-
gen laten me duizelen. De woorden zijn me allemaal bekend uit de studieboeken, 
maar zo in de praktijk is het toch heel anders. Word ik geacht om écht rekening te 
houden met al deze verschillen?

“Dit is dus het echte werk”, denk ik. Tijdens de studie had ik boeken over peda-
gogiek, vakdidactiek en onderwijsethiek verslonden en de stage kwam ik fluitend 
door. Maar nu word ik in het diepe gegooid, niemand die meer in kan grijpen. 
Op de opleiding had ik geleerd over leerstoornissen, over differentiatie, over de 
nieuwste technologische snufjes. Maar nu was het aan mijzelf om al dat geleerde 
in te zetten in de echte praktijk en dat bleek nog een hele uitdaging. 

Vol goede moed laat ik mijn kop vollopen met koffie en met de net ontvangen lap-
top onder mijn armen spoed ik me naar lokaal 11. Ik worstel me door de overvolle 
gangen, negeer de stoeiende leerlingen en loop het aardrijkskundelokaal binnen 
waar de leerlingen achter me aan naar binnen stormen. Enkele leerlingen herken 
ik van de foto’s en de labels spoken door mijn hoofd: h’tje, v’tje, dyslexie, h’tje, 
v’tje. De klas kijkt me bevreemd aan, de bel gaat, de les gaat beginnen. Ik klik het 
digibord aan, zorg ervoor dat het stil wordt en met het angstzweet op mijn rug stel 
ik me voor en neem de regels door. Deze regels hebben me al vaak genoeg gered 
tijdens de stage, dus dat moet op deze school ook goedkomen. “Hier op school 
mogen we gewoon muziek luisteren hoor” en “we krijgen helemaal geen huiswerk 
in de eerste klas, dus dat hoeven we ook niet te maken”, roept een leerling al snel 
door de klas. Allerlei gedachtes flitsen door mijn hoofd. Moet ik nu al toegeven? 
Hadden mijn collega’s deze regels ook niet gehanteerd in hun lessen? Om de 
goede vrede te bewaren laat ik de regels even voor wat ze zijn, want de klok tikt 
verder en nu al afwijken van mijn planning lijkt me niet verstandig.
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Hoe fijn zou het 
zijn als juist 
beginnende 
docenten nog 
meer tijd krijgen 
om de boeken-
wijsheid om te
zetten in 
betekenisvolle 
praktische 
onderwijsideeën 

Tot zover mijn eerste ervaringen als docent inmiddels vier jaar geleden. Het moge 
duidelijk zijn: het docentschap is niet iets wat je zomaar aan komt waaien en is 
niet iets wat je simpelweg uit de boeken kan leren. De hoge verwachtingen van 
jezelf, van je collega’s, de leerlingen en de ouders draag je al snel met je mee. Je 
weet als startbekwame docent wel wat goed onderwijs inhoudt en hoe je je les-
sen in zou moeten richten om tegemoet te komen aan de verschillende leerwen-
sen van de leerlingen. Je begrijpt de principes rondom goede leerlingbegeleiding 
en tijdens de stage had je uitgebreid de tijd om hier goed voor te gaan zitten. 
Maar ben je eenmaal klaar met de opleiding, dan komt de werkelijke school-
praktijk om de hoek kijken. 

Inmiddels meer ervaren als docent en werkzaam als lerarenopleider aan de 
Universiteit van Amsterdam, zie ik studenten de studieboeken doorspitten en zie 
ik ze vol vertrouwen hun stage tot een goed einde brengen, net als ik ooit deed. 
Waar studenten aan de docentenopleiding leren om hun eigen draai te geven 
aan het onderwijs en te experimenteren met allerlei werkvormen, worden ze na 
de opleiding vaak ingehaald door de bittere realiteit. Een hoge werkdruk en de 
hoge eisen die er kleven aan het onderwijs leiden er vaak toe dat interessante 
onderwijskundige ideeën naar de achtergrond verdwijnen. Als ik naar begin-
nende docenten kijk, lijken ze steeds banger te worden om af te wijken van de 
dagelijkse routine en om de lessen te zien als kweekvijver voor nieuwe ideeën. 
In de beginjaren van het docentschap wordt de net startende docent vaak over-
spoeld met de dagelijkse gang van zaken, zelfs zo erg dat er amper tijd overblijft 
om te ontwikkelen en uit te proberen. Hoe fijn zou het zijn als juist beginnende 
docenten nog meer tijd krijgen om de boekenwijsheid om te zetten in beteke-
nisvolle praktische onderwijsideeën. Zodat de toekomstige undercover-hazen 
onderwijs zien dat innoverend en uitdagend is, onderwijs dat recht doet aan de 
uitdagingen waar onze maatschappij nu voor staat. ■

Hogenhuis, T. 2021. Haas gaat Undercover. Tolbert: Uitgeverij EigenZinnig
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Zin en betekenis
In het boekje Zin en betekenis van het practoraat Hybri-
de onderwijs vertelt Martijn van Schaik het verhaal van 
het begin, midden en eind van het practoraat met die 
naam: het practoraat Hybride onderwijs. Daarvoor hoeft 
hij niet ver in de tijd terug te gaan. Het practoraat start in 
2017 en in 2021 doet hij al verslag van het einde. 

Boeken

 Niet alle lezers zullen meteen een beeld hebben 
van het onderwerp van deze publicatie. Wat is een 
practoraat, bijvoorbeeld? De naam roept associaties 
op met ‘lectoraat’. Dat is terecht: het hbo kent inmiddels 
al zo’n twintig jaar lectoraten, onderzoekslaboratoria 
van het hbo die hogescholen een eigen gezicht geven 
in het doen van onderzoek. Een practoraat is ermee 
vergelijkbaar; practoraten kun je de onderzoekslabo-
ratoria van het mbo noemen. Maar de naam staat voor 
meer dan een knipoog naar het hbo. Practoraten staan 
middenin de mbo-praktijk; de praktijk van samenwer-
king in de regio, onderwijsvernieuwing en docent-
professionalisering. In die praktijken moet onderzoek 
meer zijn dan leverancier van nieuwe inzichten. In een 
practoraat is onderzoek doen een collectief proces, het 
brengt mensen met verschillende achtergronden samen 
om naar vraagstukken te kijken, uitkomsten te wegen 
en er betekenis aan te geven voor het mbo-onderwijs. 
Een practoraat is ingebed in de onderwijspraktijk van 
de school. Door antwoord te geven op vragen die 
in de school leven en door met betrokkenen samen 
naar antwoorden te zoeken. Een practor moet geen 
superonderzoeker willen zijn, maar een pionier in het 
organiseren van nieuwe processen in en om de school. 
In het samenbrengen van mensen van verschillende 
achtergrond om samen naar vraagstukken te kijken, 
gegevens te verzamelen en uitkomsten te wegen op 
hun impact. En daarvoor onderzoeksmethoden te 
gebruiken die dit proces faciliteren: “laten zien wat mo-
gelijk is, wat de betekenis is van bepaalde ontwikkelin-
gen, of hoe je ergens tegenaan kunt kijken”, citeert Van 
Schaik hoogleraar onderwijskunde Monique Volman. 

Van Schaik, de practor Hybride onderwijs, is een 
goede observator. Hij geeft een uniek inzicht in het 
verloop van deze processen in een school. Als practor 
heeft hij ervoor gekozen te beginnen bij de docenten 



De Nieuwe Meso  | december 2021 | nummer 4 65

Methodiek

E

 

Boeken

en hen te vragen waar zij in hun lespraktijk tegenaan-
lopen. Voordat docenten zelf de practor opzoeken 
om hun vragen te stellen, zijn we drie jaar verder: 
“inmiddels kunnen we zeggen dat we ons na drie jaar 
zodanig geprofileerd hebben dat de betrokkenen ons 
weten te vinden met vragen waar ze mee zitten”, merkt 
een van de leden van het practoraat op. En dat is nog 
maar de eerste stap naar de gewenste positie van het 
practoraat als aanjager van curriculum-innovatie in de 
school. De positie van aanjager kan niet worden afge-
dwongen, maar moet worden verworven; na drie jaar 
staat het practoraat qua impact op het onderwijs aan 
het begin. Interessant aan deze observaties is dat de 
practor en de leden van het practoraat de ontwikkeling 
van het onderzoek van het practoraat en de organi-
satorische inbedding in samenhang bezien. Ze kijken 
niet alleen naar de organisatie van het practoraat, 
maar ook naar de doorwerking ervan in de school en 
het onderwijs. De vraagstelling en de relatie tussen het 
practoraat (nieuw fenomeen) en de school ontwikkelen 
zich in samenhang.   

Hogescholen hebben er enige jaren over gedaan om 
te ontdekken en uit te vinden wat een lector en het lec-
toraat zijn en voor een school kunnen betekenen. Het 
mbo staat aan het begin van deze ontdekkingstocht. 
Er zijn inmiddels 72 practoraten operationeel of in 
oprichting. Een indrukwekkend aantal, maar ondanks 
het grote aantal is van een eigen onderzoeksgezicht in 
het mbo nog geen sprake. Praktisch gezien maakt de 
financiering op basis van tijdelijke subsidies practora-
ten kwetsbaar in de omslag van een projectorganisatie 
naar een onderdeel van de schoolorganisatie. Zo stopt 
het practoraat van Van Schaik al na vier jaar omdat 
de subsidie afloopt. De subsidieregeling houdt er 
onvoldoende rekening mee dat het net als in het hoger 
onderwijs tijd kost om een lijn te vinden in wat practo-

ren en practoraten voor het mbo kunnen betekenen. 
Het idee van practoraten is weliswaar bedacht door 
mbo-scholen en steeds meer instellingen stellen dan 
ook een of meerdere practoraten in, maar het idee is 
niet uit de lucht gevallen. Practoraten staan voor een 
omslag die in het mbo al een tijdje aan de gang is naar 
het onderzoekmatig werken aan onderwijsvernieu-
wing, zowel in pedagogisch-didactische zin, zoals het 
practoraat van Van Schaik, als in het ontwikkelen van 
nieuw onderwijs in samenwerking met het bedrijfsle-
ven. Practoraten worden steeds meer exponent van 
deze beweging. Maar tegelijkertijd is er nog veel uit te 
vinden. Door practoren en medewerkers van een prac-
toraat (wat wordt van mij verwacht?), door scholen 
(wat is de positie van een practoraat in de onderwijsor-
ganisatie?) en de mbo-sector (wat is nodig om het mbo 
met practoraten een onderzoeksprofiel te geven?).

Tot nu toe komt de energie voor het beantwoorden van 
deze vragen vooral uit de sector zelf. Het samenstellen 
van het Coalitieakkoord van Rutte IV was een mooie 
gelegenheid geweest om tenminste vanuit de overheid 
te erkennen dat het mbo hard werkt aan het versterken 
van zijn onderzoeksprofiel. Het mbo ziet deze ontwik-
keling als noodzakelijk om zich in het verzorgen van 
toekomstgericht onderwijs en als organisatie door te 
ontwikkelen. Het mag van de overheid verwachten dat 
deze zich verantwoordelijk voelt voor het faciliteren, zo 
niet het versterken van deze ontwikkeling. Daarom is 
het teleurstellend dat het Coalitieakkoord van Rutte IV 
niet verder komt dan mbo-instellingen te zien als leerfa-
brieken met een zo groot mogelijk opleidingsaanbod, 
waartussen doorstroom wordt gestimuleerd, waarin 
elke student een stageplek en een passende vergoe-
ding krijgt, basisvaardigheden en burgerschap alleen 
door bevoegde docenten gegeven mogen worden en 
mensen uit de praktijk (gast)lessen mogen verzorgen 
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en roc’s er ook zijn voor volwassenen en nieuwkomers. 
Een schrille tegenstelling met de tekst over het hoger- 
en wetenschappelijk onderwijs. Hogescholen en 
universiteiten worden erkend als partners in het ‘koers 
zetten naar een kenniseconomie’. Pijnlijk te conclude-
ren dat het nieuwe kabinet geen rol ziet weggelegd 
voor het mbo, geen oog heeft voor de beweging die 
de sector maakt. Terwijl die best een steuntje in de rug 
kan gebruiken. ■
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• Practoraten.nl – Platform voor praktische innovatie
• https://www.kabinetsformatie2021.nl/documen-

ten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-
omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toe-
komst

Shauna Plompen
Shauna Plompen is docente Omgangskunde en pro-
jectleider Fieldlab 2.0 aan het MBO College Almere
E-mail: shauna@blijvenleren.net

Blended Leren Ontwerpen
PIn een mum van tijd hebben leraren, toen vorig jaar 
de scholen moesten sluiten, zich het online onderwijzen 
eigen gemaakt. Maar er valt nog veel bij te leren. Het 
is fijn wanneer er expertleraren zijn die je dan mee-
nemen bij het ontwerpen van dat digitale onderwijs. 
Ervaringsdeskundigen die weten wat je wel moet doen 
en wat je beter kunt laten in het traject van de outline 
van een ontwerp naar concrete invulling in je online 
of blended sessie. Joitske Hulsebosch en Sibrenne 
Wagenaar hebben dat gedaan in het boek Blended 
leren ontwerpen. Maar laten we voordat we hun boek 
bespreken nog eens even kijken hoe we er op dit 
gebied voorstaan.

De eerste weken van de pandemie zijn niet gemakke-
lijk geweest. Het was toen vooral zaak dat leraren en 
leerlingen elkaar online wisten te vinden. De belang-
rijkste vragen waren toen: hoe maak ik een online 
meeting aan? Op welke manier ga ik mijn verhaal 
doen? Hoe weet ik of de leerlingen wat leren? Maar 
dat was niet voldoende. Al snel worstelden leraren met 
de dalende motivatie van de leerlingen. Werken met 
digitale tools werd vaak als oplossing gezien met als 

 



De Nieuwe Meso  | maart 2022 | nummer 1 67

Methodiek

E

gevolg dat leraren overladen werden met opties als 
hotspots in LessonUp, wordclouds in Answergarden en 
online Q&A’s in Mentimeter. En dan komt de vraag op 
hoe je door de veelheid opties door de bomen het bos 
nog kunt zien.

Noodgedwongen ontwikkelden veel leraren hun 
digitale vaardigheden en verruimden ze hun (digitale) 
didactiek, want beide bleken noodzakelijk. En handig 
toen de scholen weer opengingen. Het bleek dat een 
digitaal prikbord ook in blended lessen waardevol 
kon zijn. En dat digitale quizzen gerecycled kunnen 
worden voor formatieve toetsing of om de beginsituatie 
van een klas in kaart te brengen.

Hoewel iedereen weer blij was om elkaar op school 
te treffen, zal in de toekomst het onderwijs - met de 
wens om meer maatwerk te kunnen leveren - een mix 
zijn van fysiek en digitaal onderwijs. Hoe je tot een 
goede blend komt is echter een zoektocht. En precies 
daarbij bieden Hulsebosch en Wagenaar in hun boek 
een houvast. Zij laten zeven fasen zien van het traject 
van ontwerp tot implementatie. Door elke te doorlopen 
fase af te ronden met een concreet product, ontwerp je 
uiteindelijk je eigen leertraject. 

Het begint bij het organiseren van de start. Je bedenkt 
onder andere met wie je gaat ontwerpen en voor 
welke doelgroep. Nuttig, want je wilt de juiste mensen 
bij elkaar brengen om het ontwerp in goede banen te 
leiden. 

Daarna ontwerp je de blend, een combinatie van 
verschillende leervormen (online, offline, synchroon 
en asynchroon). Blended leren ontwerpen beschrijft 
belangrijke ontwerpprincipes van blended learning en 
voorziet ze van een aantal inspirerende voorbeelden. 
Krachtig aan dit hoofdstuk is de theoretische onderbou-
wing en een uiteenzetting van voor- en nadelen van 
verschillende blends. Door te werken met een story-
board kun je zelf de outline van je ontwerp neerzetten.

Vanuit de grote lijnen kleur je het ontwerp in. Je krijgt 
een inkijk in de wijze waarop je je blend innovatief 
kunt maken. Niet als doel op zich, maar als mogelijk-
heid om creatieve toepassingen van technologie in te 
zetten voor nieuwe manieren om van en met elkaar te 
leren. Soms leidt een combinatie van online en offline 
werken namelijk tot een betere leerdynamiek. Je kunt 
denken aan een online festival, het gebruik van virtual 
reality en het slim (online) voorbereiden van fysieke 
bijeenkomsten. Een logisch vervolg op deze fase is 
het werken van doel naar tool. Je krijgt een duidelijke 
uitleg over het effectief inzetten van digitale didactiek 
en hoe digitale tools jouw leertraject kunnen versterken. 

De laatste fasen zijn van praktischere aard. Je 
leertraject moet ergens worden neergezet, daar krijg 
je handvatten voor. Wil je liever een eigen online 
leeromgeving bouwen of werken met sjablonen? Wat 
is content en hoe maak je die? Ook krijg je tips voor het 
online faciliteren. De rol van de leraar blijft essentieel in 
het leerproces van de leerling. Het is dan ook belang-
rijk om een plan te maken om je deelnemers betrokken 
en actief te houden. Je krijgt daarnaast werkvormen 
aangereikt. 

Blended leren en ontwerpen is een heel volledig boek. 
Dat is de kracht van het boek en voor een beginnend 
ontwerper misschien ook de uitdaging. De hoeveel-
heid informatie kan het moeilijk maken om voor je 
eigen ontwerp de juiste mogelijkheden te kiezen en te 
combineren. Wat mij betreft waren een paar volledige 
voorbeelden bij het beschrijven van de fasen een 
mooie toevoeging geweest. De lezer had daardoor 
het creatief proces kunnen afkijken. Maar afgezien 
daarvan, een aanrader!

Gelezen:
Joitske Hulsebosch en Sibrenne Wagenaar (2021). 
Blended leren ontwerpen. Alles over tools, design en 
faciliteren. Thema. ■



De Nieuwe Meso  | maart 2022 | nummer 168

 

Arie Olthof
Arie Olthof is bestuurssecretaris en tevens correspon-
dent van De Nieuwe Meso.
E-mail: a.olthof@pcouwillibrord.nl

25 jaar Algemene 
Onderwijsbond
25 jaar Algemene Onderwijsbond is titel van het boek 
dat Robert Sikkes schreef ter ere van – inderdaad – het 
25-jarig bestaan van de Algemene Onderwijs (AOb). 
Bij een jubileumboek verwacht je op zijn minst als 
ondertitel een allitererend aforisme of iets dergelijks 
om de jubilaris of de jubileumperiode te typeren, maar 
niets daarvan. Gelukkig is het boek minder saai dan de 
titel doet vermoeden: het leest lekker weg – dat is de 
auteur wel toevertrouwd – en het boek is afwisselend: 
de zes hoofdstukken waarin chronologisch de (voor)
geschiedenis van de grootste onderwijsbond wordt 
beschreven, worden onderbroken door vier themati-
sche hoofdstukken. Bovendien bevat het boek tal van 
infographics die het boek tot een soort naslagwerk 
maken. En, zoals het een jubileumboek betaamt, zijn 
er foto’s, heel veel foto’s: van sleutelpersonen en van 
actievoerende vakbondsleden. Op een ervan ont-

 

waarde ik zelfs mijn zwager, maar dit geheel terzijde. 
Ondanks de petjes, sjaaltjes en slogans werd ik niet 
vrolijk van het boek. Integendeel zelfs: ik vond het vrij 
deprimerend om te lezen hoe het lerarentekort lang ge-
leden al werd voorspeld, maar door landelijke politici 
meerdere malen is gebagatelliseerd, waardoor we nu 
in het onderwijs met een gigantisch probleem zitten. 
De huidige AOb-voorzitter mag het in het voorwoord 
dan wel hebben over de geschiedenis die zich als een 
golfbeweging herhaalt, ik ervaar het eerder als een 
vicieuze cirkel van collectieve onmacht. 

Waar de AOb-voorzitter in het voorwoord wel weer 
gelijk in heeft, is dat ‘25 jaar Algemene Onderwijs-
bond’ een beeld geeft van 25 jaar onderwijsbeleid. 
Zonder deze boekbespreking over mij te laten gaan: 
de afgelopen 25 jaren vallen ook zo’n beetje samen 
met de periode dat ik “onderwijsbeleid-watcher” was. 
Mijn interesse in onderwijsbeleid was de primaire 
aanleiding voor mij om dit boek ter hand nemen. Het 
verging me daarbij een beetje zoals bij jaaroverzich-
ten: “oh verrek ja, ik was dat al bijna weer vergeten” 

Zoals Sikkes in het nawoord schrijft: “Vijfentwintig jaar 
Algemene Onderwijsbond vangen in tweehonderd 
pagina’s is niet te doen”, laat staan dat het mogelijk is 
in zo’n bestek een volwaardige analyse te geven van 
25 jaar onderwijsbeleid. Het is hem dus vergeven dat 
het slechts blijft bij een beeld van het onderwijsbeleid; 
tegelijkertijd steekt de oppervlakkigheid ervan me wel. 
Sikkes gaat mijns inziens net te gemakkelijk mee met 
allerlei hedendaagse criticasters die roepen dat het 
huidige besturingsmodel heeft afgedaan en dat de 
macht van de schoolbesturen moet worden ingeperkt, 
ten gunste van de overheid. Ik denk dan: ten gunste 
van de overheid? Over welke overheid hebben ze het 
dan? Toch niet de overheid die behoorlijk wat boter op 
het hoofd heeft inzake het lerarentekort? De overheid 
van het toeslagenschandaal? Of de overheid die al 
decennialang de Groningers in de kou laat staan? 

Pleidooien voor meer macht voor de overheid in het 
onderwijsbeleid, zonder daarbij oog te hebben voor 
het niet optimaal functioneren van die overheid (zei hij, 
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met veel gevoel voor understatement), vind ik getuigen 
van intellectuele luiheid. Dat verwijt geldt ook mensen 
die roepen dat het huidige besturingsmodel niet deugt: 
deugt het besturingsmodel ten principale niet, of 
deugt de wijze waarop het in- en uitgevoerd is niet? 
Vooralsnog sta ik op het laatste standpunt: regelruimte 
in scholen stelt professionals in staat de goede dingen 
te doen en een besturingsmodel dat die ruimte biedt, 
deugt. Het staat of valt met de uitvoering: worden de 
randvoorwaarden vervuld en gedragen alle actoren 
zich rolvast? Het antwoord op die laatste vraag is nee, 
in ieder geval voor wat betreft de overheid. Maar ook 
de vakbond valt wel iets te verwijten. In het vervolg van 
deze boekbespreking ga ik daar nader op in. 

Het ontstaan van de AOb als resultaat van de fusie 
tussen de ABOP en het NGL in 1997, speelde zich af in 
de periode dat de overheid op allerlei maatschappe-
lijke terreinen een stap terugdeed. Die beweging naar 
minder overheid viel in de onderwijssector in goede 
aarde, omdat het aansloot bij het streven naar “de 
autonome school”, dat historisch gezien al veel langer 
bestond in onderwijspolitieke en -bestuurlijke kringen. 
Het streven kreeg pas vaart toen het werd omarmd 
c.q. misbruikt door Haagse beleidsmakers, die er een 
oplossing in zagen voor het jaarlijkse exploitatietekort 
in de OCWboekhouding. Dit is mijns inziens een van 
de oorzaken waardoor het “deugende besturingsmo-
del” in de uitvoering is gecorrumpeerd. Vergelijk het 
met de decentralisatie van de jeugdzorg een aantal 
jaren geleden: in de kern een goed streven, maar in 
de uitvoering gefrustreerd doordat het gepaard ging 
met een forse bezuiniging door de landelijke overheid. 
Zo is ook de autonome school veelvuldig door de 
overheid gefrustreerd. Sikkes haalt op dit punt Sjoerd 
Karsten aan: “de teugels (van de overheid) worden 
wel langer, maar niet losser”. Denk in dit verband ook 
nog maar even aan de uitkomsten van de commissie-
Dijsselbloem (waar Sikkes opvallend genoeg weinig 
aandacht aan besteedt). 

Conclusie: de overheid heeft zich in de afgelopen 
25 jaar niet gedragen op een wijze die past bij het 
“beleden” besturingsmodel. Daar is nog veel meer 

over te zeggen, maar daarover wellicht een andere 
keer. Het punt dat ik hier wil maken is dat de overheid 
daarin niet alleen staat. De AOb als grootste vakbond 
in het onderwijs heeft er net zo goed een handje 
van. De aanleiding tot het ontstaan van de AOb was 
destijds het streven naar meer autonomie voor scholen. 
De analyse van de founding fathers & mothers van de 
AOb was dat als scholen autonomer worden, de vak-
bond zich ook op het niveau van de autonome scholen 
moet weten te organiseren. Om dat te kunnen, diende 
de bond over een zekere schaalgrootte te beschikken: 
voil , de belangrijkste drijfveer voor de fusie. Maar al 
snel daarna ging het echter mis: de AOb-beleidsnota 
De bedrijvige school waarin de visie op autonomie 
werd uitgewerkt, werd door de leden naar de prul-
lenbak verwezen. In mijn beleving heeft de AOb 
daarna ook geen serieuze pogingen meer gedaan om 
dit vraagstuk te doordenken en zich te organiseren op 
een manier die past bij het decentrale besturingsmodel. 
Althans, ik lees er in het jubileumboek weinig over. 
Sterker nog: de AOb is medeverantwoordelijk voor het 
dichtregelen van de regelruimte van professionals. Ik 
noem in dit verband het professioneel statuut, dat mede 
dankzij de AOb een wettelijke verankering heeft gekre-
gen. Was dat nou zo passend bij het gekozen
besturingsmodel? 

In ‘25 jaar Algemene Onderwijsbond’ is Sikkes op 
onderdelen kritisch over “zijn” AOb, maar aan dit fun-
damentele vraagstuk gaat hij mijns inziens te gemak-
kelijk voorbij. Misschien wilde hij het jubileumfeestje 
niet bederven, maar ik vrees dat de oorzaak dieper 
ligt: de AOb is gebaat bij een overheid als boeman en 
de blikvernauwing die dat met zich meebrengt zorgt 
ervoor dat de splinter in andermans oog nog wel wordt 
gezien, maar de balk in het eigen oog niet. 

Gelezen:
• Robert Sikkes (2021). 25 jaar Algemene Onder-

wijsbond. Utrecht: Algemene Onderwijsbond
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LEIDERSCHAPS-
ONTWIKKELING 
OP MAAT
Wist je dat je onze opleidingen ook in eigen huis kunt halen? 
Zo kunnen we de inhoud nóg beter afstemmen op jullie 
praktijk en behoeftes. En kunnen we programmaonderdelen 
opnemen die door jouw organisatie zelf verzorgd worden.

Met onze opleidingen in huis investeer je in het leiderschaps-
kapitaal van je organisatie. En zorg je ervoor dat al je leiding-
gevenden vanuit dezelfde leiderschapsvisie werken. Onder-
tussen leren jullie schoolleiders elkaar beter kennen. 

Je kunt ook voor een volledig op maat gemaakte leiderschaps-
  opleiding kiezen. Of ons inschakelen om teams en verander-
projecten te begeleiden. Zo sluiten we nog beter aan bij wat 
de ontwikkeling van jouw organisatie nodig heeft, gaan 
mensen dezelfde taal spreken en werken ze tijdens het 
programma aan actuele vraagstukken binnen de organisatie.

Meer informatie: nso-cna.nl/maatwerk

VERGROOT DE REIKWIJDTE VAN JE SCHOOL
VERDIEP JE LEIDERSCHAP 

020 -  568 20 30NSO-CNA.NL



Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u meer informatie? 
Maak dan een vrijblijvende afspraak met Nancy Meuleners.

Samenwerken aan kwalitatief goed en 
toekomstbestendig onderwijs
Aan de slag met duurzame schoolontwikkeling en onderwijsontwerpen

Hoe realiseren we kwalitatief goed en eigentijds onderwijs, zodat we onze leerlingen optimaal voorbereiden 
op de toekomst? Het is voor veel schoolleiders en bestuurders een prangende vraag én een uitdagende 
opgave. BMC ondersteunt scholen bij duurzame schoolontwikkeling en onderwijsontwerpen. Samen gaan 
we voor scholen die ertoe doen!

Nancy Meuleners
managing consultant  

06 10 35 85 23 
nancy.meuleners@bmc.nl

www.bmc.nlPartners in verbetering

Scholen die eigentijds onderwijs willen bieden zijn hiervoor afhankelijk van de kwaliteit van hun docenten en 
hun uiteenlopende professionele drijfveren. Een functionele kwaliteitszorgsystematiek en onderwijskundig 
leiderschap zijn daarbij onmisbaar. Daarnaast vragen kwesties als de motivatie van leerlingen en flexibilisering 
van leerroutes om (her)ontwerp van het onderwijs. BMC ondersteunt scholen bij het bepalen, bewaken en 
verbeteren van de kwaliteit en het herontwerp van het onderwijs.

Onze dienstverlening in de praktijk
In de praktijk ondersteunen onze adviseurs scholen onder meer door: 
• Managementdevelopmenttrajecten voor schoolleiders
• Het opleiden van auditoren
• Het begeleiden en uitvoeren van audits en zelfevaluaties
• Coaching van teams en leidinggevenden 
• Herontwerp van onderwijsprogramma’s (onder andere De Nieuwe Leerweg)
• Advies en ontwerp aansluitingsprogramma’s vmbo-mbo




