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De uitgangspunten van het onderwijs op Academie Tien

Ons onderwijs is
persoonlijk.

persoonsvorming

Ons onderwijs is
gezamenlijk.

ontdekken
wie jij bent

Kansen geven die aansluiten bij hoe jij leert:

We zijn een mini-maatschappij:

1

Vakken op verschillende niveaus volgen

1

2

Keuzeruimte in het rooster

Onderdeel worden van je school, stad,
en maatschappij: ontmoetingen in de
unit en heterogene groepen

2

Je doet het niet alleen: je coach helpt
je bij het leren & ontwikkelen.

3

Versnellen en verdiepen in curriculum

“Op Academie Tien is de klas geen plaats waar slechts kennis geconsumeerd wordt,
maar een kennismaking met de wereld en jezelf.”

verwondering
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Verwondering op Academie Tien: onderwijs van grote vragen

Je kijkt vanuit de
context van een
vak naar de wereld
om je heen.

Kijken naar de wereld
roept vragen op. Doordat
de docent je ergens op
wijst of doordat er zelf
vragen bij je opkomen. Dit
zijn ‘grote vragen’.

Samen met je docent
bespreek je wat je moet
kennen en kunnen om
grote vragen te
beantwoorden: je
leerdoelen.

In de klas ga je vervolgens
aan de slag om via
oefenen en het behalen
van eindopdrachten
antwoorden te geven op
grote vragen.

Nederlands
Hoe drukken we emoties
uit in taal?

Natuur & techniek
Zijn wij er voor de
aarde of is de aarde
er voor ons?

Mens & maatschappij
Hoe, waar, en waarom
vestigen mensen zich?

Engels
What is it like to be
different?

wiskunde
Hoe gebruiken we
grafieken, tabellen en
gegevens om over ons
zelf te vertellen?
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Persoonlijk onderwijs: de vakken op Academie Tien

Ons onderwijs is persoonlijk.

1

verschillende niveaus

2

keuzeruimte

Welke vakken volg je op Academie Tien in de onderbouw?

Nederlands

wiskunde

kunst &
cultuur

Engels

natuur &
techniek

lichamelijke
opvoeding

Spaans

Frans

Duits

mens &
maatschappij

3

versnellen en verdiepen

op verschillende niveaus
Op Academie Tien kun je je
vakken volgen op
verschillende niveaus.
Je volgt je vakken in ieder
geval op jouw basisniveau,
en je kunt één of meerdere
vakken op een hoger
niveau volgen.

filosofie

leren &
ontwikkelen

Voorbeeld
Je basisniveau is havo, maar
je volgt wiskunde en natuur
& techniek op vwo-niveau.
Je kunt voor deze vakken
uiteindelijk ook eindexamen
doen op een hoger niveau.
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Persoonlijk onderwijs: keuzeruimte in het rooster

Ons onderwijs is persoonlijk.

1

verschillende niveaus

Hoeveel keuze is er?

2

3

versnellen en verdiepen

Waarvoor kiezen tijdens de keuzemiddagen?

Je kiest wekelijks (onder begeleiding van je coach) voor
de keuze-uren in je rooster voor aankomende week:

Vakken waarin je wilt versnellen of
verdiepen

Jaar 2

Jaar 1
2 keuzeblokken
(4 uren ~ 200 min)

keuzeruimte

3 keuzeblokken
(6 uren ~ 300 min)

Stapsgewijze opbouw

jij

Voorbeeld
Je volgt Engels op een hoger niveau, en
gaat in het keuze-uur aan de slag met
verdiepingsopdrachten.
Vakken die je lastig vindt
Voorbeeld
Je vindt wiskunde lastig en krijgt in het
keuze-uur extra uitleg van de vakdocent.
Zelfstandig of in een groep werken op
het leerplein
Projecten en eventueel clubs
Voorbeeld
Aan de slag met je
programmeerclub bij
bedrijf Capgemini.
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Persoonlijk onderwijs: versnellen en verdiepen op Academie Tien

Ons onderwijs is persoonlijk.

1

verschillende niveaus

Wat betekent versnellen op Academie Tien?
1

keuzeruimte

3

versnellen en verdiepen

Hoe kun je verdiepen op Academie Tien?

Vakken op hoger niveau versnellen
voor doorstromen of expertise

Grote vragen-onderwijs: extra
onderzoek doen in eindopdrachten

Voorbeeld:
havo-diploma met Nederlands en Engels op
vwo-niveau in vijf jaar

Volgen van extra modules die we
aanbieden, bijvoorbeeld Latijn of Chinees

Daarna:
- Doorstromen naar vwo-niveau (Nederlands en
Engels al afgerond)
- Journalistiek studeren met bijzonder profiel
2

2

Vakken op vwo-niveau versnellen
voor ‘verdiepingsruimte’ in jaar 6

jij

Extra uitdaging bij de moderne vreemde
talen: Cambridge examen voor Engels
of DELE-examen voor Spaans
Aan de slag met de clubs die je zelf
opricht (programmeren, toneel,
schoolband, sporttoernooien)

Voorbeeld:
vwo-diploma met Engels en economie op vwoniveau in vijf jaar
Daarna:
- Extra tijd voor onderzoeksproject profielwerkstuk
- Vakken volgen op de universiteit
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Gezamenlijk onderwijs: ontmoeting op de unit en heterogene coachgroepen

Ons onderwijs is gezamenlijk. 1

heterogene groepen

2

coach

3

lokaal

lokaal

leren & ontwikkelen

Bij wie zit je in de klas op Academie Tien?
Je hoort bij een unit:
leerlingen van verschillende niveaus
(mavo, havo en vwo) uit de hele
onderbouw: ‘mini-school’
Je zit in een heterogene coachgroep:
leerlingen van verschillende niveaus
(mavo, havo en vwo):
ontmoeting & voorspelbaarheid
Heterogene coachgroep: je volgt je
vakken in je heterogene coachgroep met
klasgenoten die je goed kent
jij

Keuzemiddag: je ontmoet de leerlingen
van jouw unit
Excursies: je ontmoet de leerlingen van
je coachgroep, unit en leerjaar

lokaal

Halloweenfeest

leerplein

lokaal

lokaal

Reis naar Parijs

Gezamenlijk onderwijs: begeleiding van de coach

Ons onderwijs is gezamenlijk. 1

heterogene groepen

Wat doet jouw coach op Academie Tien?
De coach is het centrale aanspreekpunt
voor leerlingen, ouders en vakdocenten.
De coach ondersteunt je in het
uitstippelen van je leerroute en begeleidt
groepsprocessen in jouw klas.
De verantwoordelijkheid van de coach geldt
dus zowel voor persoonlijk als
gemeenschappelijk onderwijs.

coach

3

leren & ontwikkelen

Wanneer zie je jouw coach?

Dagstart: dagstart met de coachgroep
jij

Coachblokken: individuele of kleine
groepssessie in de keuzemiddagen

Unit-onderwijs: coaches zijn aanwezig
en aanspreekbaar op de unit en zien
leerlingen gedurende lesdag

Coachcyclus:
nov

startgesprek

2

groeiplanpresentatie

jan

driehoekgesprek

apr

groeiplanpresentatie

driehoekgesprek

Vakdocent: coaches zijn vakdocenten
en ontmoeten leerlingen in de lessen
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Gezamenlijk onderwijs: leren & ontwikkelen op Academie Tien

Ons onderwijs is gezamenlijk. 1

heterogene groepen

Leren & ontwikkelen op Academie Tien

2

coach

Leren en
ontwikkelen

Leren leren
Jouw persoonlijke leerroute

leren & ontwikkelen

Hoe geven we jouw ontwikkeling weer?

Op Academie Tien laten we je kennismaken met de
wereld én met jezelf. Daarom geven we jou lessen in
leren & ontwikkelen.

Plannen & organiseren

3

Leidend principe: We geven leerlingen
kansen in hun ontwikkeling, maar dragen
tegelijkertijd zorg voor een realistisch
ambitieniveau.
Voortgang

Uitvoering: hiervoor is een beeld
nodig van de ontwikkeling als geheel.

Hoeveelheid van de stof die je beheerst in Magister.me:

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Dagstart & lessen: In de dagstarten &
1 lesuur per week krijg je onderwijs in
de leerlijn ‘Leren en ontwikkelen’.

Feedback over het niveau waarop je werkt:
in ontwikkeling – beheerst – expert

coach

[10]

