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voor veel kinderen een turbulente periode. Terwijl 

hormonen door het lijf gieren, spelen vragen als 

‘wat kan ik’ en ‘wie ben ik’ een grote rol. Zij krijgen 

bij ons de kans zichzelf in alle rust en vanuit (zelf )

vertrouwen te verkennen en ontdekken. En zijn ze 

14 jaar, dan kunnen ze op eigen niveau in stromen 

in het derde jaar van het VO. Ouders hebben soms 

een slechte ervaring met afstroom, zijn op zoek 

naar innovatief en vernieuwend onderwijs of 

zoeken een andere verbinding tussen basis- en 

voortgezet onderwijs. Bij ons leren kinderen in 

Annelies Robben is netwerkregisseur van 

onderwijsroute 10-14, waar inmiddels  

54 kinderen onderwijs volgen: “Openbaar 

Onderwijs Zwolle (OOZ) is deze onderwijsroute 

gestart. In Nederland krijg je op je 12e een school-

advies en ga je een loopbaan in. Wij vinden dat  

12 jaar te vroeg is voor een definitief ankerpunt.  

10-14 is een krachtig onderwijsconcept waarbij 

coaching, persoonsvorming en onderzoekend 

vermogen de stap van PO naar VO een stuk makke-

lijker maken. De leeftijd tien tot veertien jaar is 

Op een tijdelijke locatie aan de Lassuslaan in Zwolle staat het gebouw van Onderwijsroute 10-14. 
Kinderen van tien tot veertien jaar volgen er onderwijs in een vernieuwende leeromgeving, waarin 
ze werken aan een uitgestelde, maar verantwoorde keuze. Bij zo’n concept past een inrichting die 
die ontwikkeling versterkt.

Tekst Sibo Arbeek

Onderwijsroute 10-14 
combineert vorm en 
inhoud

INRICHTING DIRECT AFGELEID VAN ONDERWIJSVISIE

“Je gaat pas samenwerken 
als je last van elkaar hebt”
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een uitdagende leeromgeving, onder leiding van 

een hybride team van docenten uit het basis- en 

voortgezet onderwijs. We zorgen voor een veilige en 

gemoedelijke setting en beginnen ook wat later, om 

kwart voor 9, zodat je niet in de massa opgaat.” 

KINDEREN FLOREREN
 “We werken nauw samen met hogeschool Windes-

heim; alles wat we niet weten laten we onderzoeken, 

bijvoorbeeld formatief toetsen in relatie tot gerichte 

coaching, de effecten van digitale geletterdheid en 

mediawijsheid. Dat doen we samen met de leerling, 

omdat die mede-eigenaar van het leerproces is. De 

coach blijft wel eindverantwoordelijk, om te bewaken 

dat leerlingen keuzen maken waar ze aan toe zijn. Als 

je de jaargroepen loslaat kun je onderwijs op maat 

bieden, in kleine groepen instructie geven zodat je 

dicht bij de ontwikkeling van het kind blijft. Elke week 

zijn er feedback momenten en is er coaching in een 

peergroup, waarbij je met elkaar terugkijkt en de week 

inricht. Leerlingen werken op basis van leerdoelen 

en weten per week welke doelen centraal staan. Ver-

rassend is dat door de heterogeniteit kinderen elkaar 

corrigeren en helpen. Kinderen gaan floreren en dat 

heeft niets met leeftijd te maken, iemand van groep 7 

kan iemand van klas 1 ook wat leren. Docenten leren 

ook van elkaar en de leerlingen, waardoor het goede 

gesprek gevoerd wordt. Op een natuurlijke manier 

ontdek je zo waar je affiniteit mee hebt.”

HOFLEVERANCIER EN PREFERRED SUPPLIER
“Dit is een tijdelijk gebouw en we gaan naar nieuw-

bouw, waarbij we een echte open space ruimte willen 

maken. Daar kan je experimenteren; zo hebben we 

nog maar één deur voor de stilteruimte: je gaat pas 

samenwerken als je last van elkaar hebt. De fysieke 

leeromgeving moet vanuit de collega’s overzichte-

lijk zijn. Je geeft kinderen meer keuzevrijheid, dus 

dan moet je wel goed zicht kunnen houden. Het is 

vernieuwend onderwijs dus je wilt geen traditionele 

leerlingsetjes maar groepstafels en andere soorten 

meubels, in hoogte verschillend om ook speelsheid 

en kinderlijkheid ruimte te geven. Zo werken we 

ook met kleuren en underlayment op de wanden. In 

deze sfeer wil je gebieden accentueren waardoor je 

bepaald gedrag stimuleert. In een treinwagon ver-

wacht je groepswerk en moet je kunnen overleggen. 

Werkplekken aan de wand met een kruk stimuleren 

dat je alleen gaat werken. In de stilteruimte werken 

we met neutrale kleuren, terwijl in het dubbele lokaal 

met verschillende soorten werkplekken veel diver-

siteit aanwezig is. We wisselen lage met hoge tafels af, 

zodat je kunt staan en anders met elkaar gaat werken. 

Zitten is het nieuwe roken, dus we vinden bewegend 

leren belangrijk. Daarom zijn routing en functionali-

teit belangrijk, omdat je daarop je inrichting kunt 

afstemmen. Presikhaaf leverde de verschillende typen 

meubilair en heeft met ons meegedacht.”

CONCEPTUEEL MEEDENKEN
“Presikhaaf is hofleverancier en preferred supplier bij 

OOZ, maar ik dacht niet dat ze ons konden helpen. 

Ik kom vanuit het vernieuwingsonderwijs en zocht 

een ander type meubilair. Ik had nog het beeld van 

traditionele leerlingsetjes, maar toen ik hun aanbod 

zag was ik positief verrast. Ze hebben een enorme 

ontwikkeling doorgemaakt.” Ronald Burgers van  

Presikhaaf knikt: “We denken graag mee met de 

onderwijsvisie en vanuit die verbinding zoeken we 

naar een goede invulling.” Annelies: “Als je een school 

in gaat richten heb je een onderwijsvisie maar geen 

verstand van inrichting. Presikhaaf heeft expertise 

die wij niet bezitten en daar moet het gesprek over 

gaan. Neem bijvoorbeeld de Ongo -kruk die kinderen 

stimuleert om de juiste houding aan te nemen. Die 

zijn erg populair, omdat je er lekker op kunt wiebe-

len. Ze passen heel goed op de gangen bij de indivi-

duele werkplekken, maar je moet ze niet in een lokaal 

zetten, omdat de docenten gek worden van alle die 

beweeglijke kinderen. Door op conceptueel niveau 

expertise te koppelen wordt 1 + 1 = 3 en ontstaat 

maatwerk. Dat heeft tot een mooie inrichting geleid.”

Kijk voor meer informatie op schoolmeubelen.com.

“10-14 is er 
voor kinderen 
die eerder 
toe zijn aan 
een nieuwe 
uitdagende 
leeromgeving 
en de keuze 
voor het 
voortgezet 
onderwijs 
willen 
uitstellen”

ONTWERP EN INRICHTING




