
Meer informatie: 
>> slo.nl/thema/meer/10-14-onderwijs

Hoe doe je dat nou?

10-14 onderwijs...

Vijf tips om een 10-14 curriculum te ontwikkelen

Niet alleen 10-14 scholen, maar ook reguliere scholen in het primair en voortgezet onderwijs 
hebben baat bij een doordacht 10-14 curriculum. SLO begeleidt enkele scholen in de 10-14  
pilots die mogelijk gemaakt zijn door het ministerie van OCW. De eerste ervaringen leveren  
de volgende tips op voor scholen die ermee aan de slag willen:

  Neem tijd voor het ontwikkelen van een visie
 Een visie is de verbindende schakel tussen alle onderdelen van het curriculum. Neem tijd  
om als ontwikkelteam een visie te ontwikkelen die richting geeft aan wat je wilt bereiken  
met 10-14 onderwijs.

Ontwikkel duidelijke leerlijnen en leerdoelen
 Een handig hulpmiddel daarbij zijn de leerdoelkaarten op de website Leerplan in beeld.  
Op de webpagina 10-14 komen uiterlijk eind dit jaar uitgewerkte voorbeelden van  
specifieke leerdoelkaarten voor de doelgroep 10-14.

Maak keuzes in leerdoelen
 Leerdoelen geven inzicht in hetgeen geleerd wordt. Maak daarin duidelijke keuzes, kies een  
kern van doelen voor alle leerlingen en geef mogelijkheden tot verbreding en verdieping,  
het liefst door leerlingen zelf gekozen.

Neem voldoende tijd voor evaluatie
Evaluatie is nodig in alle fasen (analyse, ontwerp, ontwikkeling en implementatie) van 
curriculumontwikkeling. Durf te experimenteren en met de geleerde lessen ruimte te  
nemen om het curriculum te verbeteren.

Leer van andere 10-14 scholen
 Iedere 10-14 school ontwikkelt een eigen curriculum met schooleigen accenten vanuit  
de eigen visie. Maar in dat ontwikkelproces zitten vaak gedeelde leerpunten. Stel je open  
voor andere 10-14 scholen en bevraag partners die willen meedenken in het 10-14 curriculum. 
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        De scholen uit pilot 1: 

• Spring High in Amsterdam;
• Tienercollege in Gorinchem;
• LeerOnderneming in Ridderkerk;
• De Overstap in Zetten;
• TienerschoolO2G2 in Groningen;
• Onderwijsroute 10-14 in Zwolle.

        De scholen uit pilot 2: 

• Onderwijslab010 in Rotterdam;
• NOVA Tienercollege in Dordrecht;
• Agora 10-15 in Groesbeek;
• Tienerschool in Sneek;
•  Tienercollege Noordoostpolder in Emmeloord;
• SOOOOL 10-14 in Horst
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“De slaagkans voor een 
goede verbinding tussen  
po en vo is groot. Dat  
illustreren de 12 pilotscholen 
10-14 onderwijs, het enthou-
siasme van leerlingen en de 
enorme belangstelling van 
het onderwijsveld.”

“In de praktijk is het vooral 
een zoektocht, waarbij we 
voor ogen moeten houden 
dat de eigenheid van het vak 
niet in het gedrang komt”

“Ik wilde op z’n minst de mogelijkheid  hebben  
om nog geen definitieve niveaukeuze te maken” “We vinden het belangrijk dat leerlingen 

stapsgewijs leren omgaan met de  
keuzeruimte binnen het lesprogramma. 

“Uiteindelijk is 10-14 onderwijs 
‘slechts’ een stap in de totale 
leerloopbaan van leerlingen en 
willen we hen op een simpele 
manier laten doorstromen.”

“Op twee 10-14 scholen
zag ik bevlogen 
docenten dankbaar 
gebruik maken van de 
mogelijkheden om voor 
bewegen en sport een 
nieuw curriculum te 
ontwikkelen.”

Waar vind je de huidige 
10-14 scholen? 
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