IKC De Koperwiek en College Den Hulster
onderzoeken 10-14 onderwijs
Onderzoek in Venlo-Zuid 2020/21
In Venlo-Zuid onderzoeken IKC De Koperwiek (stichting Akkoord!-po)
en College Den Hulster (OGVO) in het schooljaar 2020/21 of ze in samenwerking een 10-14 pilot-omgeving kunnen creëren.
Voor het onderzoek is een onafhankelijk projectleider aangesteld. De
bestuurders van beide organisaties hebben met betrekking tot die 1014 omgeving in Venlo-Zuid een richtinggevende notitie opgesteld.
In de eerste helft van het schooljaar is er een projectplan (plan van
aanpak) opgesteld waarin is aangegeven hoe het onderzoek handen
en voeten moet gaan krijgen. In de tweede helft van het jaar vinden
er activiteiten plaats die moeten leiden tot een goed beeld van de behoefte aan, de energie voor en haalbaarheid van een 10-14 pilot in Venlo Zuid. Bij een positieve uitkomst van het onderzoek zal een pilot 10-14
vorm krijgen in schooljaar 2021/22.

Uitspraak van de Onderwijsraad:

‘De vroege selectie van kinderen
geeft veel negatieve effecten. Dit is
een zwakke plek in het Nederlandse
onderwijssysteem.’

Het ministerie voor onderwijs ondersteunt initiatieven 10-14 onderwijs
Het bevorderen van kansengelijkheid is een belangrijk
thema op de maatschappelijke en politieke agenda. In
dat licht stond het kabinet de
afgelopen jaren positief ten
opzichte van de ontwikkeling
van 10-14 onderwijs.
Uit het regeerakkoord: “Sommige kinderen zijn gebaat bij
een meer geleidelijke overgang van het basisonderwijs
naar het voortgezet onderwijs. De 10-14-initiatieven, een
samenwerkingsvorm tussen
basis initiatieven en initiatieven voor voortgezet onderwijs, voorzien in zo’n behoefte. Voor dergelijke vormen
van samenwerking komt
meer experimentele ruimte.”

Waarom IKC De Koperwiek
10-14 wil onderzoeken
De Koperwiek is een eigentijds, integraal Kindcentrum
waar voor kinderen van 10 weken tot 13 jaar educatie,
onderwijs en dagarrangementen aangeboden worden.
Bij het brede karakter, de bezieling en gedrevenheid
van de organisatie past een onderzoek naar 10-14 onderwijs. Het team van De Koperwiek is ambitieus en speelt
voortdurend in op het hedendaagse kind, de volwassene van de toekomst.
De koers van stichting Akkoord!/De Koperwiek laat zich
samenvatten in vier thema’s:
D
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Eigentijds onderwijs
Duurzame kwaliteit
Professionele organisatie
Verbinding en samenwerking

De veranderende samenleving, de ambitie van het team
en koers van de stichting/het kindcentrum rechtvaardigen een onderzoek naar 10-14 onderwijs.

Waarom College Den Hulster
10-14 wil onderzoeken
College Den Hulster is een leergemeenschap die inzet
op uniciteit, waar leerlingen alle kansen krijgen zich te
ontwikkelen. Het team staat voor brede ontwikkeling
en monitort de kwaliteit en het rendement zo goed mogelijk.
Een school die kiest voor maatwerk en zet in op leren-leren. In College Den Hulster gaat kennisverwerving hand
in hand met samenwerkend leren, persoonlijke groei en
het ontwikkelen van sociale vaardigheden en talenten.

Landelijke pilots

Het ministerie van Onderwijs heeft de
afgelopen jaren ruimte gegeven aan 12
scholen die, in de vorm van een pilot,
experimenteren met 10-14 onderwijs.
In schooljaar 2017/18 is een pilot gestart met zes 10-14 scholen. In 2018/19
is het geheel uitgebreid met zes nieuwe initiatieven. De pilots worden gevolgd via een monitoringsonderzoek.

Waarom IKC De Koperwiek en College Den Hulster dit
met elkaar willen onderzoeken
De afgelopen jaren is gebleken dat het (bovenbouw)team van De Koperwiek en het (onderbouw)team van
College Den Hulster vergelijkbare uitdagingen hebben en veelal dezelfde taal spreken als het over kinderen
gaat!

Wat moet een 10-14 omgeving in eerste instantie
opleveren?
De ontwikkelkansen (onderwijs successen) zou voor een grote groep kinderen toenemen door:
a. vervroegde kennismaking met het VO;
b. uitstel van het bepalen van de definitieve leerweg in het voortgezet onderwijs.
Vervroegde kennismaking met het VO
Door intensieve samenwerking met het VO (10-14 omgeving) zou een aantal kinderen van unit 7 en 8 eerder
verdiept kennis kunnen maken met vakken die aansluiten bij hun interesses en ontwikkeling. Een vervroegde kennismaking met VO vakken is in deze fase wenselijk voor:
D kinderen die hoog intelligent/begaafd zijn en interesse en motivatie verliezen omdat ze snakken naar extra
cognitieve uitdaging;
D kinderen met een forse leerachterstand die motivatie en zelfvertrouwen verliezen en door een meer passend aanbod gemotiveerd blijven en op hun eigen niveau en passend bij de eigen behoeftes onderwijs
kunnen volgen.
Uitstel bepalen definitieve leerweg in het voortgezet onderwijs
Het niveau van een aantal leerlingen is op 12-jarige leeftijd om allerlei redenen nog onduidelijk. Meer tijd om de talenten te ontwikkelen is voor deze groep zeer wenselijk:
D er zitten steeds vaker kinderen in groep 8 die pas net 11 jaar geworden zijn op het moment dat de keuze voor een school van
voortgezet onderwijs gemaakt moet worden;
D veel leerlingen zijn op 11/12-jarige leeftijd sociaal-emotioneel nog
niet toe aan de overstap naar het voortgezet onderwijs;
D omdat het bij 11/12 jarigen nog lastig voorspelbaar is hoe ze zich
de komende jaren gaan ontwikkelen, kan een definitieve niveau-toekenning in dit stadium kansen belemmeren;

‘Het niveau van
een aantal leerlingen is op 12-jarige
leeftijd om allerlei
redenen nog onduidelijk.’

D kinderen zitten tussen hun 10de en 15de levensjaar in een fase van breinontwikkeling die maakt dat ze hun
impulsen nog niet onder controle hebben en nog niet goed kunnen plannen en dat kan hun schoolprestaties (en dus hun niveau) nog negatief beïnvloeden.

Aanpak van het onderzoek in Venlo-Zuid
Om te onderzoeken of een 10-14 pilot in Venlo haalbaar is en om eventuele visie, missie en een eerste voorzichtig concept te bepalen, zullen direct gerelateerde en belanghebbende partijen bevraagd worden. Dat
gebeurt in de tweede helft van 2020/21. Er zullen o.a. interviews met ouders en leerlingen van de beide
onderwijsinstellingen gehouden worden. Verder is er ruimte voor input van de (c)mr van beide organisaties. En er zijn teamsessies waaraan zowel teamleden van De Koperwiek als van College Den Hulster gaan
deelnemen.

Toekomstdroom en werktitel
Als er een 10-14 omgeving zou komen, dan zou die een sfeer uitademen van vertrouwen en geloven in
voortdurende ontwikkeling! ´De 10-14 omgeving zou dan een plek zijn waar alle deelnemende kinderen
zich kansrijk kunnen ontwikkelen.
De werktitel voor het onderzoek en mogelijke pilot is daarom: KANSRIJK!

Tijdpad
maart-april
		
april-mei
		
april-juni
		
mei-juni
juni-juli		

informeren van teams, cmr/mr, ouders
en kinderen
interviews met ouders en kinderen, input
van cmr/mr
bijeenkomsten met teamleden van beide
organisaties
eventuele try-out activiteiten
besluitvorming

Uitstroom van unit 8 naar een
reeds bestaande brugklas blijft
altijd mogelijk.
Een 10-14 omgeving is een extra keuzemogelijkheid voor
ouders en kinderen.

