Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs
Thema 2022: Delen - verbinden - versterken

Inleiding
Het Lerend Netwerk is een netwerk van scholen die 10-14 Onderwijs aanbieden. Samen versterken en creëren
we draagvlak voor het gedachtegoed van 10-14 onderwijs in Nederland. We bundelen onze krachten, vervullen
een landelijke regie- en belangenbehartigersrol, werken samen aan de doorontwikkeling van dit onderwijs en
zoeken de verbinding om van en met elkaar te leren. Ontwikkelingen vinden van onderop plaats, vanuit de
onderwijspraktijk en sluiten aan op de behoeftes van leerlingen en docenten. Op dit moment zijn er 20 initiatieven
10-14 Onderwijs bij het netwerk aangesloten.
Waarom 10-14 onderwijs aandacht, ondersteuning en perspectief verdient!
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 bestaat
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 onderwijsconcept, met aandacht voor de
individuele leerling en voor een goede relatie tussen leraar en leerling. Er is sprake van maatwerk, 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. Verschillen 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 kleinschalig opgepakt kan worden, een brug naar breed, funderend
onderwijs. Het laat zien dat met een team van gemotiveerde, enthousiaste en gekwalificeerde professionals
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 scholen, scholen die van elkaar
leren in een landelijk leernetwerk. Er wordt samen gewerkt aan vraagstukken op het gebied van kwaliteit,
professionalisering en kennisdeling en -ontwikkeling. Kennisontwikkeling die niet alleen voor 10-14 onderwijs
maar ook voor andere scholen en de ontwikkeling van de onderwijssectoren PO en VO als geheel van belang
is.

Wat doet het Lerend Netwerk
•

We delen onze kennis en ervaringen met elkaar, binnen het Lerend Netwerk onder andere via
inhoudelijke themabijeenkomsten en bijeenkomsten voor de bestuurders, buiten het Lerend Netwerk
door praktijkvoorbeelden, een jaarlijkse landelijke conferentie en een centraal aanspreekpunt.
•
We zetten onze gezamenlijke denkkracht in voor de ambitie (door)ontwikkeling van 10-14 onderwijs.
•
Vanuit onze gezamenlijke denkkracht adviseren we het ministerie van OCW over kansen en knelpunten
van 10-14 onderwijs en participeren we in de begeleidingscommissie Experiment Teambevoegheid van
het ministerie OCW.
•
We zijn actief verbonden met de sectorraden PO en VO.
•
We inspireren het Nederlandse onderwijsveld door verspreiding van het gedachtegoed van 10-14
Onderwijs.
•
We bieden praktische ondersteuning en tips aan bestaande en nieuwe 10-14 initiatieven.
Op deze wijze wordt richting en invulling gegeven aan de solidariteitsbijdrage van initiatieven 10-14 Onderwijs
aan het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs t.b.v. de versterking van de krachtenbundeling en doorontwikkeling 1014 Onderwijs.
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De bestuurders van het Lerend Netwerk komen elk jaar 4x bijeen.

Doelen Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs 2022
Vanuit de behoeften van het 10-14-onderwijsveld zijn de activiteiten van het Lerend Netwerk in 2022 gericht op:
-

Krachtiger verbinding 10-14-initiatieven
(Door)ontwikkeling van kwaliteit en borging 10-14 Onderwijs
Profilering PR 10-14 Onderwijs

Daarmee wil het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs anticiperen op ontwikkelingen en er ook proactief op inzetten.
Netwerkbeheer en -opbouw vormen een belangrijke pijler daarbij. Het dient de versterking van de
krachtenbundeling van de initiatieven alsook de (door)ontwikkeling en duurzame borging van 10-14 Onderwijs.
Jaarplan 2022
Hoe werken we aan onze doelen
Versterking van krachtenbundeling en bovengenoemde doelstellingen vraagt activiteiten t.b.v. (door)ontwikkeling
10-14 Onderwijs door:
1.

Netwerkregie
Regievoering doet recht aan onze gezamenlijke zoektocht naar kwalitatief sterk en onderscheidend 1014 Onderwijs. De regie wordt gevoerd vanuit een lerende organisatie, met de inzet van lef en liefde voor
dit onderwerp van onderop, met de bereidheid om naast elkaar te gaan staan en met elkaar op te
trekken om het beste te realiseren voor onze leerlingen in 10-14 Onderwijs. Daarmee wordt de
onderlinge samenhang versterkt. Netwerkvorming versterkt de verbindingen, just in time communicatie
en samen (door)ontwikkelen. Netwerkregie versterkt zich doordat we elkaar kennen, aanspreken, vragen
kunnen stellen, de handen uit de mouwen steken, etc. Dat vraagt om een gezamenlijk ingerichte
agenda, o.b.v. inzicht in behoeften, wensen en mogelijkheden van de 10-14 Onderwijspraktijken.
Daartoe fungeert het Lerend Netwerk als het structurele meldpunt en vraagbaak voor aansluiting bij 1014 Onderwijs. Tevens zal het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs initiatieven 10-14 Onderwijs in het land
benaderen om netwerkvorming, krachtenbundeling en belangenbehartiging duurzaam te realiseren.
Activiteiten:

-

Netwerkcontacten leggen met pilotscholen e.a. initiatieven 10-14 Onderwijs voor krachtenbundeling en
een goede aansluiting van de inhoudelijke dienstverlening op de behoeften van het onderwijsveld.
Strategische advisering
Éénmalig advies aan nieuwe 10-14 Onderwijsinitiatieven

2.

Belangenbehartiging
Belangenbehartiging krijgt vorm door zorgpunten met elkaar in het 10-14-netwerk te delen en krachten
te bundelen om richting te geven aan oplossingen.
OCW
Het Lerend Netwerk maakt deel uit van de begeleidingscommissie van het onderzoek naar het
Experiment Teambevoegdheid op 10-14-scholen dat loopt tot oktober 2023.
Veldervaringen vragen om heldere en korte communicatielijnen met het Ministerie OCW.
OCW verwijst onderzoekende en nieuwe initiatieven regelmatig door naar het LN.
Inspectie Onderwijs
Kwaliteitsvraagstukken vormen een kern in de ontwikkeling van 10-14 Onderwijs. In een onderzoek
onder 12 initiatieven geven zij, naast een aantal positieve bevindingen, expliciete aanbevelingen voor
meer oog voor kwaliteitszorg en kwaliteitsborging. Een mooie aanleiding om de kwaliteitsvraag ook
komend jaar centraal te stellen en met elkaar werk te maken van de kwaliteitseisen aan 10-14 Onderwijs
en hoe daar steviger vorm aan te geven.
Een goede relatie en afstemming met de inspectie wordt nagestreefd door alle 10-14 initiatieven, alsook
door het Lerend Netwerk. Waar wenselijk kan, op behoefte van de scholen, vanuit het Lerend Netwerk
samengewerkt worden met de inspectie of afstemming over bepaalde vraagstukken.
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Sectorraden PO en VO
Daarnaast is er een goede verbinding met de sectorraden PO en VO, die tevens vertegenwoordigd zijn
in het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs.
Het is wenselijk om ontwikkelde expertise op innovatie en onderzoek (zoals 10-14 Onderwijs) binnen PO
Raad en VO Raad te verbinden aan inhoudelijke kennisdelingsbijeenkomsten van het Lerend Netwerk.
Op deze wijze komt een actievere vorm van samenwerking ten goede aan het scholenveld.
SLO
T.b.v. de curriculumontwikkeling doorlopende leerlijnen 10-14 Onderwijs en kwaliteitsverbetering is er
afstemming en samenwerking met SLO. SLO heeft menskracht, expertise en ontwikkelde instrumenten
op deze terreinen. Zowel het LN alsook SLO willen dit in de samenwerking concreter vormgeven in in te
zetten activiteiten.

-

-

Activiteiten :
Netwerkversterking met MinOCW door vertegenwoordiging in Begeleidingscommissie
Teambevoegdheid. OCW verwijst nieuwe initiatieven naar LN.
LN en sectorraden PO en VO verkennen met elkaar mogelijkheden om samen te werken / uitvoering te
geven aan
•
themabijeenkomsten van het LN;
•
koppeling ontwikkelingen 10-14 Onderwijs aan de werkagenda Toekomst van het Onderwijs;
•
kennisuitwisseling tussen 10-14 initiatieven via het platform Edualdo
SLO organiseert in najaar 2022, i.s.m. het Lerend Netwerk een landelijke conferentie. Tevens wil het LN
en SLO samen optrekken in organiseren themabijeenkomsten of b.v. ontwikkelen instrumenten voor
collegiale visitatie of monitoring.

3.

Kennisdeling en -ontwikkeling

-

Thematische bijeenkomsten Lerend Netwerk

Het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs geeft uitvoering aan inhoudelijke thematische kennisdelingsbijeenkomsten
voor de aangesloten initiatieven/pilotscholen, ingericht vanuit hun praktijkvragen
Deelnemers vinden het belangrijk elkaar te kunnen bereiken over inhoudelijke thema’s. Daarom ook de wens om
in 2022 de themabijeenkomsten voort te zetten.
De vorm waarin deze bijeenkomsten gaan plaatsvinden:
-

2x themabijeenkomst fysieke bijeenkomst (gedurende een volledig / uitgebreid dagdeel) en
1x online.

Aandachtspunten:
-

Maatwerk is geboden, rekening houdend met waar scholen in hun ontwikkeling staan.
Opbrengsten n.a.v. een thema worden gedeeld.
De deelnemers willen ook elkaars mailadressen voor evt. vervolgcontact.

Onderwerpen:
Inventarisatie levert de volgende mogelijke onderwerpen op voor de themabijeenkomsten:
-

Wie zijn wij op termijn? Waarnaartoe ontwikkelen we?
Vormgeven aan onderscheidende ouderparticipatie.
Kansengelijkheid realiseren. Hoe ?
Medezeggenschap in 10-14 Onderwijs.
Kwaliteit 10-14 Onderwijs.

Voorbereiding
Themabijeenkomsten worden i.s.m. 10-14 initiatieven en waar mogelijk met ondersteuning SLO en sectorraden
voorbereid en uitgevoerd.
Data periode themabijeenkomsten 2022: maart / juni / oktober
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-

Landelijk digitaal online event 10-14 Onderwijs
Dit vindt 1x per 1,5 jaar plaats. De volgende landelijke conferentie vindt plaats in voorjaar 2023.

4.

Informatievoorziening:
Het Lerend Netwerk is (mede door de communicatie uitingen) een vaste partner van scholen en
organisaties als het gaat om visie, wetgeving en organisatie rondom 10-14 onderwijs. Dat betekent dat
wie informatie zoekt over 10-14 onderwijs, snel terecht komt op de site van het Lerend Netwerk.
Bestuurders, schoolleiders en projectleiders van mogelijke 10-14 scholen kunnen, via onlinekanalen van
het netwerk, leren van de ervaringen van de 10-14 initiatieven die nu in het netwerk zitten.
Website www.1014onderwijs.nl
Noodzakelijk is een aantrekkelijke en up-to-date website met praktijkvoorbeelden en een strategie om
deze te verspreiden middels nieuwsberichten/nieuwsbrief en een LinkedIn-pagina van het Lerend
Netwerk 10-14 Onderwijs.
Ook zijn er links met websites uit de actieve netwerken waarmee het Lerend Netwerk verbonden is.
Actualisatie van de rubriek Vragen en Antwoorden zal m.m.v. de achterban worden geactualiseerd.
Publicatie 10-14 Onderwijs
DNM is voornemens een uitgave te verzorgen in het voorjaar 2022 over 10-14 Onderwijs. Het LN is
hierbij betrokken, evenals een aantal initiatieven.

5.

Onderzoek
Momenteel loopt er 1 experiment teambevoegdheid o.l.v. Ministerie OCW.
Naast het onderzoek OCW, zal ook ander onderzoek ontsloten moeten worden t.b.v. de
doorontwikkeling van 10-14 Onderwijs, bv. zicht op processen bij de ontwikkeling van 10-14 Onderwijs
van de Universiteit van Maastricht. Maar ook wetenschappelijke publicaties o.b.v. onderzoek van
onderwerpen uit het gedachtegoed van 10-14 Onderwijs zijn hier relevant.
Tevens kunnen praktijkonderzoeken van initiatieven in het land mooie input leveren voor het netwerk.
Bundeling en verbinding met de Innovatie-en onderzoek poot van de sectorraden PO en VO leidt tot
versterking, aanscherping en legitimatie.

6.

Aktie:
10-14 initiatieven informeren het Lerend Netwerk hierover.
Verkennen mogelijkheden i.s.m. sectorraden PO en VO.
Pilot Monitor/visitatie
Het Lerend Netwerk biedt de mogelijkheid om met elkaar te werken aan gekwalificeerde borging o.b.v.
(onderlinge) visitatie of het inzetten van een monitor.
Initiatieven 10-14 omarmen het idee van een collegiale audit. Het ontwikkelen van een kijkwijzer voor
een friendly visit en de verdere uitwerking van een systeem van de friendly visit is daarvoor nodig.
Deelnemers willen er, vanwege het leereffect wat er van uit gaat, graag aan meewerken

7.

Aktie:
Kwaliteitseisen 10-14 Onderwijs formuleren.
Instrument ontwikkelen/toepasbaar maken.
Een pilot uitvoeren.
Vervolgopzet maken.
10-14 Academie
Voor professionalisering, doorontwikkeling en verdieping verkent het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs
de mogelijkheid om vorm te geven aan een 10-14 Academie/-werkplaats (zo mogelijk i.s.m.
lerarenopleidingen).
Een actie om niet te vergeten voor het volgende jaar 2023?

Voorwaarden voor succesvolle uitvoering van het jaarplan 2022
-

Een actief, participerend en enthousiasmerend netwerk.
Ambassadeurschap voor de activiteiten en de betekenis van het Lerend Netwerk.
Informatie delen onderling en t.b.v. landelijk.
Projectleider 10-14 Onderwijs i.o.v. het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs/borging kartrekker LN
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-

Facilitering/ondersteuning op het gebied van PR/Communicatie, financiën en secretariaat.

De toekomst van het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs.
De innovatieve ontwikkeling 10-14 Onderwijs neemt de afgelopen jaren een enorme vlucht. Naast de huidige
aangesloten initiatieven bij het Lerend Netwerk zijn er een aantal initiatieven die zich willen aansluiten in 2022. 20
initiatieven hebben bij het LN aangegeven in ontwikkeling te zijn naar een realisatie van een initiatief 10-14. Van
horen zeggen weten we dat er meerdere oriëntaties zijn op zo’n initiatief. Er zijn ook initiatieven die geen
aansluiting hebben bij het LN.
De laatste 15 jaren heeft 10-14 Onderwijs een gefaseerde ontwikkeling doorgemaakt: van onderzoek en
pionieren als kwartiermakers naar een Lerend Netwerk als kennis- en belangenbehartigers platform. Inmiddels is
de tijd voor stabilisering en legitimatie als een geborgde organisatie aangebroken. Om aan bovenstaande
voorwaarden en doelen te kunnen blijven voldoen zet het LN in 2022 een verkenning hiertoe in gang.

Tot slot:
Het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs bepaalt de richting voor vervolgactiviteiten. Voor de uitvoering van de
activiteiten heeft het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs een projectleider: Lenie van Lieverloo
(llieverloo@1014onderwijs.nl) en een secretariaat (lerendnetwerk@1014onderwijs.nl ). Voor vragen en
aanmeldingen betreffende 10-14 Onderwijs kunt u mailen of bellen: 0653796732.
Om de participatie en krachtenbundeling te versterken wordt dit jaarplan aangeboden als onderlegger bij de
solidariteitsbijdrage 2022 aan het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs.

Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs d.d. 10 januari 2022
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