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.&. Nancy Huijgen met haar zoon Andries op HPC in Zetten, de overstap. © Rolf Hensel 

Hulpeloze brugpieper krijgt volop 

de tijd op het tienercollege 
ZETTEN • De overgang van groep acht naar de brugklas is misschien wel de 

heftigste in de schoolcarriere van een kind. Had je aanzien als grootste van de 

basisschool, ineens ben je een hulpeloze brugpieper tussen hormonale pubers in 

een groot gebouw. 

Bettine Winters 19-02-19, 12:02 Laatste update: 12:28 Bron: De Gelderlander 

►MIWWEW 0 Reacties 

Er is geen juf of meester meer die je aan de hand door het schooljaar neemt, maar je 
hebt te maken met lien verschillende docenten die je niet goed kennen. 

Na een lange zomervakantie moet je ineens een agenda beheren, zorgen dat het 
huiswerk gemaakt is en zelfstandig leren voor toetsen. 

Bovendien zit je ineens in een hokje: vmbo, havo of vwo. ,,In Nederland wordt er heel 
vroeg voorgesorteerd en dat is een belangrijk beslismoment. Wie op 12-jarige leeftijd een 
vmbo-advies krijgt, komt bijna niet meer op de universiteit", zegt Maarten Wolbers, 
hoogleraar onderzoek van onderwijs aan de Radboud Universiteit. ,,De vervolgopleiding 
op de middelbare school is doorslaggevend voor de rest van je leven, want in Nederland 
bepaalt je opleiding hoe je het doet in de samenleving." 

Meike van der Bijl uit Zetten balanceert op het randje van mavo en havo. Het 11-jarige 
meisje zit nu nag in groep acht en is wat verlegen, maar ze weet wat ze wil: juf warden. 
Daarvoor heeft ze een havodiploma nodig. Gelukkig hoeft ze nag niet te kiezen welke 
vervolgopleiding ze gaat doen, want ze zit op tienerschool De Overstap in Zetten. Pas 
over twee jaar gaat ze een definitieve keuze maken. ,,Ze heeft nu twee jaar extra de tijd 
om te werken aan het havo-niveau", zegt haar moeder Anke Henzen. 

Doener of theoretisch? 

De bedenkers van 'De Overstap' zijn 
basisschool Dr. Lammerts van 
Buerenschool en het Hendrik Pierson 
College (HPC). De directeuren van die 
scholen vinden dat de overgang van de 
basisschool naar de middelbare best wat 
minder abrupt kan. Daarom begin! nu in 
groep zeven van de Lammerts van 
Bueren een programma dat daarna nag 
twee jaar doorgaat op het HPC. Zo 
krijgen leerlingen tijd om te rijpen en 
warden ze ondertussen opgeleid om 
zelfstandig te werken en zichzelf goed te 
leren kennen. 
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,,Wij willen dat kinderen aan het eind van 

het tweede jaar van zichzelf weten: 'lk 

ben een doener en wil een mbo-opleiding 

volgen. Daarom ga ik een vmbo-diploma 

halen.' Of dat ze weten: 'lk ben echt 

theoretisch, maar om een vwo-diploma te 

halen, moet ik iets extra's doen'", zegt 

Gijs Beekhuizen, rector van het HPC. 

A Meike met haar ouders Anke Henzen en lvo van der 

Bijl. bij HPC Zetten de Overstap. © Rolf Hensel 

Er gaan steeds meer stemmen op om kinderen meer tijd te geven voor ze een definitieve 

vervolgopleiding kiezen, ook van deskundigen. Hoogleraar Wolbers: ,,De ontwikkeling 

van kinderen gaat vaak schoksgewijs en niet iedereen is op hetzelfde punt bij 12 jaar. 

Jongens zijn bijvoorbeeld later met hun cognitieve ontwikkeling dan meisjes. 

Tieneronderwijs is vooral goed voor jongens." Ook hij staat achier de uitgangspunten van 

de tienerschool. ,,Maar of het slaagt is afhankelijk van hoe het onderwijs vorm word! 

gegeven." 

Tieneronderwijs is vooral goed voor jongens 

- Maarten Wolbers,, Hoogleraar onderzoek van onderwijs aan de Radboud Universiteit 

Zachte landing 

Na de zomervakantie maken de eerste 

groep achters deze zachte landing op het 

HPC. Andries Huijgen (11) uit Zetten weet 

al dat hij daarbij hoort. ..lk heb gehoord 

dat je in het eerste jaar geen toetsen 

krijgt." Oat spreekt hem aan (zie kader). 

Ook het werken met een laptop vindt hij 

fijn. ,,We hebben daar geen zware !assen 

bij ons, want de boeken liggen op 

school." Moeder Nancy vindt het vooral 

prettig dat haar zoon straks onderwijs op 

A Meike met haar ouders Anke Henzen en lvo van der 

Bijl. bij HPC Zetten de Overstap. © Rolf Hensel 

maat krijgt en hij dat niet vooraf word! bepaald welk pad hij moet bewandelen. 

Op de Lammerts van Bueren leert Andries nu al zelf leerdoelen bedenken en uitvoeren. 

Daarvoor heeft hij coachingsgesprekken met zijn juf en meester. Elke week stellen ze 

taken vast die hij zelf moet plannen. Hij krijgt per vak les op het niveau dat bij hem past 

en hij mag opdrachten maken op de laptop. Ook krijgt hij twee keer per week een uur 

Engelse les van een docent van het HPC. 

Na de vakantie krijgt hij, net als op de basisschool, les in twee vaste lokalen en een 

studieruimte die speciaal voor De Overstap zijn ingericht. Daar krijgen ze per vak les op 

het niveau dat past. Oat betekent dat een leerling bijvoorbeeld wiskunde op havo-niveau 

krijgt, maar Nederlands op vmbo-niveau, omdat hem dat wat minder goed ligt. 

111111 
lk denk dat dit een vlucht zal nemen 

- Gijs Beekhuizen, , Rector van het HPC 

Juiste niveau 

Aan het eind van de rit krijgen ze wel een 

regulier vmbo-, havo- of vwo-diploma. Oat 

kan niet anders, legt rector Beekhuizen 

uit. ,,We hebben in Nederland helaas nog 

geen gedifferentieerde diploma's. Je 

word! afgerekend op het vak waarin je 

het laagst presteert. lk ga wel proberen te 

regelen dat de leerlingen van De 

Overstap ook na het tweede jaar per vak 

op het juiste niveau les blijven krijgen, 

ook al lever! dat geen aangepast diploma 

op." 

Schooldirecteur Jos Schoenmakers van 

de Lammerts van Bueren den kt dat zeker 

twaalf leerlingen uit groep acht verder 

gaan met De Overstap op het HPC. Ook 

leerlingen van basisscholen die nog niet 

aan het tienercollege meedoen, kunnen 

instromen. Rector Beekhuizen hoop! dat 

in totaal veertig leerlingen voor De 

Overstap kiezen. In de toekomst hoop! hij 

dat alle middelbare scholieren eerst 

A Nancy Huijgen met haar zoon Andries op HPC in 

Zetten, de overstap. © Rolf Hensel 

tieneronderwijs krijgen. ,,Er zijn landelijk tachtig schoolbesturen die zich er hard voor 

maken. lk denk dat dit een vlucht zal nemen." 
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� MEEST GELEZEN 

Fruittelers beleven spannende 
nachten met vrieskou op komst 
7 773 keer gelezen 

Mattijssen en Feestinjebeest 
bouwen op Houtakker Bemmel 
2.545 keer gelezen 

Keukenhof Arrangement 2 

Kinderpretpark Julianatoren 
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< MEEST GEDEELD 

PREMIUM Fruittelers beleven spannende 

nachten met vrieskou op komst 

41 keer gedeeld 

Herveldse miss Carolien: 'Je 
mag als vrouw toch laten zien 
1 8 keer gedeeld 

Pleinfeest Herveld heeft geluk 
met Snollebollekes 
12 keer gedeeld 

Muziekpodium Huissen opent 
14 juli, na 23 jaar planvorming 
7 keer gedeeld 

Lingewaard wijst bouwplan af 
.•, in Angeren: 'Nu is niet het 

6 keer gedeeld 

� OVERLEDENEN IN DE REGIO 

» Piel van Kol (Nijmegen) 

» Frans (Buitink) Zieverink 

» Brigitte Goossens - de Groot 

» Jacob Johannes Maria (Jaap) Hagemans 

(Hoorn ) 

» Wim van Dodewaerd 

» Bert Bonhof (Winterswijk) 

» Tineke Truida Lesterhuis - Tjabbes (Velp 

) 

» Bernard (Bennie) Berkelder (Varsseveld) 

» Henk Janssen (Nijmegen) 



Voor leerlingen die De Overstap volgen, ligt de nadruk minder op klassieke toetsen 

waarbij achteraf word! beoordeeld of ze de leerstof hebben begrepen. 

Coachingsgesprekken tussen docent en leerling zijn belangrijker. In die gesprekken 

moeten leerlingen zelf leren duidelijk maken dat ze de leerstof snappen en waar ze 

naartoe willen. Oak opdrachten waaruit blijkt dat de leerling de stof begrijpt warden 

belangrijker. Oat betekent niet dat de klassieke toets helemaal verdwijnt. Het is de 

bedoeling dat de scholieren zo nu en dan Cito-achtige toetsen krijgen waaruit blijkt op 

welk niveau ze presteren. 

Tienerscholen 

Tienerscholen zijn een nieuw fenomeen in Nederland. In 2012 startle in Gorinchem de 

eerste middelbare school ermee en in de jaren daarna volgden in 2016 en 2017 vijf 

andere, waaronder het HPC in Zetten. Ze doen mee aan een pilot voor '10-14 

onderwijs' van het ministerie van Onderwijs, die de overgang van basis- naar 

voortgezet onderwijs makkelijker wil maken. In 2018 zijn nag zes scholen toegelaten 

tot de pilot, waaronder 10-15 Agora Groesbeek, een samenwerking van Het 

Montessori College en de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek. 
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