
Informatiebrochure 2020-2021Onderwijs 10-14 Houten is een samenwerking van Fectio 

en SOOSVOH (Houtens en College de Heemlanden)
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coachingMeer weten over Onderwijs 10-14 Houten of geïnteresseerd in aanmelden? 
Wij komen graag in contact om meer informatie te geven, vragen te beantwoorden en 
uitleg te geven over hoe de aanmelding verloopt. 

Contactgegevens:
Marja In der Maur
Kwartiermaker Onderwijs 10-14 Houten
Onderwijs1014Houten@gmail.com
marjaindermaur@heemlanden.nl

Adresgegevens:
Onderwijs 10-14 Houten
College de Heemlanden
De Slinger 48 3995 DE Houten

Onderwijs 10-14 Houten
Ruimte voor ontwikkeling & talent

en kiezen wanneer JIJ er klaar voor bent

Uitspraken:

‘Eigenlijk merk ik dat mijn zoon gewoon nog te jong is voor de 
middelbare school. Hij moet nog groeien in zelfredzaamheid.’
Ouder leerling groep 8

‘Hij heeft echt groei laten zien, er is echt een knop omgegaan. 
Het is fijn als hij de goede begeleiding krijgt om dit vol te houden 
op het voortgezet onderwijs.’
Docent groep 8

‘Ze heeft een uitdagendere leeromgeving nodig om zich 
verder te ontwikkelen, maar is nog erg jong voor het 
voortgezet onderwijs.’ 
Docent groep 8



Wat is 10-14 onderwijs? De voordelen van Onderwijs 10-14 Houten

1. Doorgaande leerlijn po-vo
Onderwijs 10-14 Houten volgt de doelen van het 
reguliere onderwijs (doorgaande leerlijnen 10-
14 SLO). Hierdoor is een soepele overgang naar 
leerjaar 3 van het bij de leerling passende voortgezet 
onderwijs niveau mogelijk. 

2. Persoonlijk leren
Het tempo van leren en ontwikkelen verschilt per 
leerling. Daarom werkt iedereen op Onderwijs 10-14 
Houten vanuit een persoonlijk plan. Hierin staan 
jouw leer- en ontwikkeldoelen voor de komende 
periode. Deze doelen stellen we met elkaar vast en 
evalueren we met elkaar. Dat betekent dat er op 
10-14 veel aandacht is voor differentiatie en leren 
op je eigen niveau. Zo wordt elke leerling continu 
uitgedaagd om zichzelf verder te ontwikkelen 
en mede-eigenaar te worden van zijn of haar 
leerproces.

3. Coaching en begeleiding
Onderwijs 10-14 Houten werkt met een 
samengesteld onderwijsteam uit het po en vo. 
Dit team bestaat uit vakexperts en docent/coaches 
die met elkaar alle vakken, workshops en coaching 
verzorgen. Iedere dag begint en eindigt in een 
stamgroep onder begeleiding van een coach. In 
deze stamgroep zitten leerlingen van verschillende 
niveaus bij elkaar. 

4. Uitstel van definitieve keuze vo
Leerlingen krijgen bij Onderwijs 10-14 Houten ruimte 
om door te groeien in kennis en vaardigheden 
zonder de ontwikkelingslijn te onderbreken. Ook 

krijgen leerlingen de kans om de selectie voor het 
voortgezet onderwijs uit te stellen tot halverwege 
klas 2. Je kunt er langer over doen om te ontdekken 
wat echt bij je past.

Kiezen wanneer jij er klaar voor bent

5. Thematisch onderwijs
Iedere dag start met onderwijs in de 
basisvaardigheden taal (inclusief onderwijs in 
vreemde talen), lezen, rekenen en wiskunde. In 
de middag werkt Onderwijs 10-14 Houten vanuit 
thematisch onderwijs waarbij meerdere vakken zijn 
geïntegreerd en gewerkt wordt vanuit een centraal 
onderwerp. Je kunt hierbij denken aan vakken als 
aardrijkskunde, kunst en cultuur (ckv), biologie, 
muziek, natuurkunde en geschiedenis. Op deze 
manier leggen we verbanden tussen vakken en 
stimuleren we de ontwikkeling van vaardigheden 
zoals creativiteit, kritisch denkvermogen, leren 
leren, samenwerken en het probleemoplossend 
vermogen. 

6. Ouderbetrokkenheid
Een goede samenwerking met ouders en verzorgers 
vinden wij belangrijk. Om de onderwijs- en 
ontwikkelbehoefte van de leerling centraal te stellen, 
zijn de afstemming en wisselwerking tussen de 
leerling en de omgeving belangrijk. Dat vraagt om 
een samenwerking tussen leerling, onderwijs en 
ouders/verzorgers. Een aantal keer per jaar wordt 
u samen met uw kind door de coach uitgenodigd 
voor een leer-ontwikkelplangesprek. Ook op andere 
manieren betrekken wij u bij het onderwijs.

Wat is 10-14 onderwijs?
De naam zegt het al, 10-14 onderwijs is voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Primair en 
voortgezet onderwijs ontmoeten elkaar in 10-14. Het goede van het primair onderwijs 
(bijvoorbeeld samenwerken en differentiatie) en het goede van het voortgezet onderwijs 
(zoals meer vakinhoud en verdieping) komen in het 10-14 onderwijs samen. 

Waarom 10-14 onderwijs?
Voor veel leerlingen is de overgang van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet 
onderwijs (vo) prima passend. Voor een andere groep leerlingen is de overgang van het po 
naar het vo minder goed passend. Onderwijs 10-14 Houten wil een betere aansluiting en een 
geleidelijke overgang bieden door de ontwikkeling en talenten van leerlingen te stimuleren. 

Voor wie is Onderwijs 10-14 Houten bedoeld?
Onderwijs 10-14 Houten is voor leerlingen die eerder toe zijn aan een nieuwe uitdagende 
leeromgeving en voor leerlingen die meer tijd en ruimte nodig hebben en de keuze voor 
het voortgezet onderwijs daarom nog uit willen uitstellen. Onderwijs wordt op alle niveaus 
aangeboden (groep 7 en 8 basisonderwijs, vmbo, havo, vwo). 

Huisvesting Onderwijs 10-14 Houten 
Uit onderzoek en ervaring blijkt dat het voor leerlingen in deze 
leeftijdsfase fijn is om in of nabij een school voor voortgezet 
onderwijs les te krijgen. Daarom is ervoor gekozen om Onderwijs
10-14 Houten te huisvesten bij College de Heemlanden. 


