
SAMENWERKEN

NIEUW ONDERWIJSCONCEPT

Ontdekkend
leren
Na de zomer in 2018 is een pilotgroep van 20
leerlingen met SOOOOL 10-14 gestart. Hiervoor
hebben CITAVERDE, Dendron College en Dynamiek
Scholengroep de handen ineen geslagen. 
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‘ Kom naar SOOOOL, daar leer je met lol!’ is
de slogan die Jan en Sjoerd (12 jaar) hebben
bedacht voor hun school die sinds afgelopen
zomer is gestart. SOOOOL 10-14 biedt een

nieuwe onderwijsvorm aan kinderen tussen de
10 en 14 jaar. Project- en teamleider Dorien
Stals vertelt enthousiast over de goede
aansluiting die dit type onderwijs beoogt vanuit
het basis- naar het voortgezet onderwijs en
vervolgens naar toekomstig werk. ‘Samen met
leerkrachten en docenten van Dynamiek
Scholengemeenschap, het Dendron College en
het Citaverde College zagen we dat scholen in
beweging zijn. Dit komt onder andere door de
afname van het aantal kinderen. Maar wij
wilden ook onderwijs dat past bij deze tijd.
Geen ‘knip’ bij 12 jaar maar liever meer tijd om
te groeien! Vandaar dat we het schooljaar een
pilot zijn gestart met dit nieuwe
onderwijsconcept. We bieden leerlingen die
veelal naar vmbo gaan, maatwerk aan. Hier krijg
je langer tijd om je te ontwikkelen en te

ontdekken wat bij jou past. Bij SOOOOL 10-14
leer je door te doen: Samen Ontdekkend,
Onderzoekend, Ontwerpend én Ondernemend
Leren.’

 
KERNDOELEN In Nederland zijn er

slechts twaalf scholen zoals SOOOOL 10-14. Het
onderwijs maken ze meestal zelf; ‘learning by
doing’ is het motto. Er worden diverse
workshops gegeven en aan de hand van thema’s
(Quests) creëert SOOOOL 10-14 een uitdagende
en inspirerende leeromgeving. De basiskennis
wordt natuurlijk ook aangeboden. ‘We werken
niet zonder richting!’ benadrukt Dorien. ‘En ook
wij krijgen natuurlijk inspecties op
bevoegdheden, salariëring en eindtoetsen.
Samen met Stichting Leerplan Ontwikkeling
hebben we de kerndoelen voor het onderwijs
bestudeerd. We concludeerden dat deze doelen
ook terugkomen in onze thema’s. Er moet ook
geleerd worden, het is niet lang leve de vrijheid!’

 



Kinderen ontdekken hoe je

een hologram kunt maken.
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SOOOOL 10-14: ‘Door

onze samenwerking

bieden we het beste

van drie werelden.'

SAMENWERKEN Bijzonder is de
samenwerking tussen de verschillende scholen.
‘We bieden het beste van drie werelden. Ik ben
ervan overtuigd dat samenwerken uiteindelijk
veel meer brengt’, aldus Dorien. ‘Het is zonde
om onze positieve energie in concurreren te
stoppen. Kijk om je heen. Alles verandert in
razend tempo. Dan hoort het onderwijs hier ook
in mee te gaan. Daarbij willen we ook dat de
jongeren in onze regio blijven; dan moet je al
vroeg laten zien dat deze regio alles biedt en
bedrijven heeft met banen in allerlei richtingen
die aansluiten bij de interesses van de jeugd. We
zien dat onze contacten met de scholen en de
regionale bedrijven positief werken. Een groot
netwerk is van belang. We merken dat men in
deze regio openstaat voor samenwerking. Van 
Centrum Management, Gezondste Regio 2025,
O-twee tot Afslag10. Ook bedrijven zoals
Rabobank kijken naar wat ze kunnen betekenen
voor jongeren.’

ERVARINGEN Op de vraag hoe de pilot loopt,
geeft Dorien aan dat dit nieuwe concept goed
aanslaat. ‘Het is natuurlijk een ingrijpende
innovatie in het onderwijs. Mensen hebben
behoefte om de groei van een leerling te kunnen
zien maar er is niet altijd een instrument voor.
Het gaat bij ons niet zozeer om rendement maar
meer om persoonlijke ontwikkeling. En dat is
lastig te meten. We zien dat de kinderen groeien
en we bieden natuurlijk, net als alle andere
scholen, de gedegen basiskennis.’ Ouders in de
klankbordgroep geven aan dat SOOOOL 10-14
doet wat het belooft. En de kinderen? Die zijn
razend enthousiast. ‘Natuurlijk is school voor
veel kinderen per definitie niet leuk’, lacht
Dorien ‘maar de vele workshops, proefjes en
niet-klassikale opzet maakt het leren leuker.
Leerlingen die initiatief tonen en nieuwsgierig
zijn, passen perfect bij deze nieuwe
onderwijsvorm.’


