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Aanleiding

• Selectiemoment voor VO ligt nu rond 12 jaar ‘gewoon in groep 8’ voor
iedereen op hetzelfde moment.

• In de praktijk passen kinderen zich aan i.p.v. dat het onderwijs zich 
aanpast aan kinderen (richten op ontwikkelbehoefte). 

• ‘Uitstellen’ of vervroegen (in kleine en veilige setting wennen aan het 
systeem van het VO)  selectiemoment uitstellen en meer tijd om meer 
leerrijp te worden en zich sociaal emotioneel te ontwikkelen.

• Nog geen leerwegscheiding  doet meer recht aan verschillen in 
ontwikkelingstempo en kwaliteiten van kinderen. 



Voor wie is de Tienerschool?
• Voor kinderen voor wie deze manier van leren (o.a. thematisch leren) 

interessant is.

• Kinderen in groep 7 (2022-2023) van het basisonderwijs en eraan 
toe zijn om de stap naar het VO te maken en die er qua leerrijpheid 
en/of qua sociaal-emotionele ontwikkeling duidelijk aan toe zijn om 
de stap naar het VO te maken. 

• Kinderen in groep 8 (2022-2023) van het basisonderwijs waarvoor 
de stap naar het VO nog niet zo makkelijk is en waarvoor de stap 
qua leerrijpheid en/of sociaalemotionele ontwikkeling duidelijk te 
groot is om de stap naar het VO te maken.

• Voorwaardelijk voor de plaatsing in Tienerschool is dat het kind een 
bepaalde mate van zelfstandigheid en taakgerichtheid heeft of goed 
in staat is deze te verwerven.

Uitstroomprofiel voor de leerling is regulier voortgezet onderwijs.



Pilot
1. 2023-2024: start met de 11-13 groep (combinatie groep 8/ klas 1)
2. Na het eerste schooljaar stromen er in schooljaar 2024-2025 weer nieuwe leerlingen in 

vanuit groep 7 en 8 (combinatie groep 8/ klas 1/ klas 2).
3. Aan het einde van schooljaar 2024-2025 stromen de eerste leerlingen uit naar klas 3 van het 

Voortgezet Onderwijs.
4. Leerlingen zitten afhankelijk vanaf het moment dat ze instromen twee of drie jaar lang in 

dezelfde groep.



Groepsgrootte

De ideale groepsgrootte bedraagt tussen de 
15-20 leerlingen. 

Maximaliseren: de leerlingen voldoende 
aandacht en maatwerk bieden, tevens de pilot 
goed voorbereiden en uitvoeren. 

Minimaliseren: voldoende sociale variatie, 
ruimte en mogelijkheden om samen te werken 
in voldoende grote groepen. 

Voorbehoud:
De pilot gaat alleen van start wanneer er in 
ieder geval een groepsgrootte van 12 
leerlingen is.



Intake en voorwaarden
• De leerling heeft een uitstroomprofiel regulier onderwijs. De leerling met het 

uitstroomperspectief speciaal onderwijs, praktijkonderwijs (pro) en vmbo-basis komen niet in 
aanmerking voor de Tienerschool. Voor deze leerlingen is er een ander passend aanbod in de 
regio praktijkschool (pro) en vmbo-basis (o.a. Big Picture Learning).

• De leerkracht en ouders/verzorgers ondersteunen en onderbouwen de stap naar de 
Tienerschool.

• Duidelijke motivatie toegelicht in een persoonlijk gesprek met de toelatingscommissie van de 
Tienerschool.

• De intakegesprekken vinden plaats in de laatste twee weken van maart.



Naar de Tienerschool
vraagt om lef

• Nieuw concept in Wolvega
• Heeft zich hier nog niet bewezen
• Andere succesvolle initiatieven zijn er legio in NL



Onderwijs op de Tienerschool
- Gegeven door zowel docenten uit het basisonderwijs als docenten uit het voorgezet onderwijs
- Op het Linde College, in een deel van het gebouw dat een eigen ingang heeft met interieur 

dat past bij de Tienerschool
- Mogelijkheden om gebruik te maken van de praktijklokalen tijdens praktijkvakken
- Gevarieerde vorm en inhoud (blended learning) 
- Deels vraaggestuurd: doorlopende en gepersonaliseerde leerlijnen krijgen vorm

in persoonlijke ontwikkelplannen



Ingrediënten van een 
dag op de Tienerschool

08:30 Kring, vooruitblikken op de dag/ actualiteiten
09:00 Werk aan je eigen basisleerlijn (bijv. taal en

rekenen)
10:30 pauze
10.45 Praktijkvak: beeldende vorming
12:15 Lunchpauze/ nog even naar buiten
12:45 Thematisch werken
13:15 Coachgesprek

Hierna verder met thematisch werken
13:45 Kring, terugblikken op de dag
14:00 Einde schooldag



Op de Tienerschool
… word je geplaatst in een groep waarbij we je zoveel mogelijk recht doen

… volg je twee of drie jaar lang onderwijs op de Tienerschool
… werk je op je eigen sterkte
… leer je vanuit vertrouwen en veiligheid
… mag je jezelf zijn
… werk je met je hoofd, hart en handen
… werk je met leerdoelen, thematisch en vakoverstijgend
… werkt de leerkracht met een didactisch model waarbij er rekening wordt gehouden met 

jouw ontwikkeling



Op de Tienerschool

… wordt tussentijds het onderwijsaanbod op jouw ontwikkeling afgestemd zodat je goed
voorbereid bent en met optimale kansen kan instromen bij de bij jouw passende leerweg
… wordt aan het einde van de Tienerschool bepaald in welke leerroute van klas 3 je je weg
vervolgt
… zijn je docenten in staat om voldoende te differentiëren
… wordt jouw ontwikkeling gevolgd met rubrics, coachinggesprekken, formatief en
summatief toetsen
… organiseren we driehoekgesprekken tussen jou, je mentor en je ouder(s)/verzorger(s) over
jouw ontwikkeling waarin jij ook een stem hebt



Wij vragen lef & vertrouwen
Wij bieden:

• Onderwijsprofessionals met bak aan kennis en 
schat aan ervaring 

• Kleine en veilige setting
• Regelmatig evaluaties en bijstelling indien nodig
• Samen onderwijs maken: inbreng van u als 

ouders/verzorgers en met jou als leerling
• Borging doorlopende leerlijnen
• Rijk en thematisch onderwijs
• Aandacht voor eigen leerproces
• Alle faciliteiten van het Voortgezet Onderwijs
• Landelijk platform 10-14



Praktisch
- Vrijwillige ouderbijdrage: 50,00 EUR. Dit bedrag is bestemd voor vieringen,

verzekering, introductiedagen, culturele activiteiten, leer-o-theek en drukwerk.
Daarnaast vragen we een vrijwillige bijdrage voor nog nader vast te stellen 
excursies, buitenschoolse activiteiten en/of kamp van 25,00 EUR.

- Bring Your Own Device (BYOD)
Uitgangspunt is dat het lesmateriaal volgens Blended Learning wordt aangeboden. 
Leerlingen die deelnemen aan de Tienerschool dienen hiervoor een eigen device 
mee te brengen die voldoet aan de juiste specificaties.



Geïnteresseerd? En nu…

- Meld je aan voor de Tienerschool en het intakegesprek vóór 20 maart 09:00 uur. 
- Je ontvangt 21 maart een uitnodiging voor een intakegesprek. 
- De intakegesprekken vinden plaats op 24, 27 en 28 maart vanaf 15:00 uur.
- Uiterlijk 31 maart is duidelijk of je bent toegelaten én tevens of de Tienerschool van 

start kan gaan. 
- Aanmeldformulier kunt u nu meenemen of downloaden van de website.
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