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Het Tiener College: ´Juist in deze fase is partnerschap met ouders essentieel´ 

De leeftijd tussen tien en veertien is een cruciale fase in de ontwikkeling van leerlingen. Daarom is het van groot 

belang dat ouders en school juist dan gezamenlijk, in partnerschap, met elkaar optrekken.  

Bij het pas gestarte Tiener College (hierna TC) komt dit helder tot uiting in de visie en het beleid van de school en 

wordt dit zichtbaar in het wervings-en intaketraject, waarin niet alleen jongeren maar ook hun ouders nadrukkelijk 

betrokken zijn. 

 

 

Vernieuwende elementen 

1. De school heeft een inspirerende, uitgesproken visie op partnerschap en een daarbij aansluitend beleid. 

Partnerschap is daarin geen doel op zich maar een middel om samen meer te kunnen betekenen voor de 

ontwikkeling en het leren van het kind. De school stelt zich consequent op als partner en prikkelt ouders 

ertoe dat ook te doen, van meet af aan. Ze laat voortdurend merken – in communicatie en in ander gedrag – 

waar het om gaat: samen optimale voorwaarden scheppen voor het leren en de ontwikkeling van kinderen. 

2. Reeds vanaf het wervingstraject van het TC is bewust geïnvesteerd in het opbouwen van goede contacten 

met ouders middels ouder-inspiratieavonden. Daarin deelde het TC de inspirerende visie van het TC met 

geïnteresseerde ouders. De kritische vragen van ouders werden door het TC meegenomen in de verdere 

vormgeving van het onderwijsconcept. Het meedenken van ouders werd op deze wijze zichtbaar serieus 

genomen. 

 

Aanmeld- en intakeproces en daarna 

Omdat voor het TC een goede relatie met de ouders een fundament is voor het ontwikkelingsproces van hun 

leerlingen, vindt in het aanmeld- en  intakeproces een intensief contact plaats met ouders.  Het TC organiseerde 

de volgende ontmoetingsmomenten:  

1. werving/kennismaking: inspiratiebijeenkomst; 

2. lab/doemiddag voor nieuwe leerlingen; 

3. gerichte infobijeenkomsten voor aankomende ouders;  

4. open middag en avond; 

5. intakeproces/de officiële aanmelding; 

6. opstartactiviteiten juni; 

7. start schooljaar. 

Deze ontmoetingsmomenten zijn structureel en in bovenstaande chronologische volgorde opgenomen in de 

aanloop naar de start op het TC. Ouders hebben ook daadwerkelijk invloed op de inrichting van het proces. In het 

voortraject werd bijvoorbeeld aan ouders voorgelegd hoe het programma in de eerste periode van het nieuwe 

schooljaar zou worden ingericht. Het onderwerp ´identiteit´ kwam pas later in het schooljaar aan de orde. Op 
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suggesties van de ouders, die dit thema juist graag aan de start van de schoolloopbaan van hun kinderen zouden 

zien, is het programma bijgesteld. 

 

Ook de start van het nieuwe schooljaar wordt samen met leerlingen en hun ouders opgepakt. Reeds vóór de 

zomervakantie vindt een startdag plaats om elkaar in de nieuwe setting te leren kennen, te informeren en de 

eerste verwachtingen af te stemmen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar vindt een startbijeenkomst plaats 

gekenmerkt door inspiratie, informatie en vooral het afstemmen van elkaars wederzijdse verwachtingen. Op deze 

bijeenkomst met een opkomst van 100% (waarbij zowel vaders, moeders en verzorgers aanwezig waren) is 

gevraagd naar de ervaringen van de ouders met het voortraject.   

Enkele reacties: 

´Tijdens het intakegesprek werd naar mijn eigen kwaliteiten gevraagd.´ 

´Openheid van zaken over alles waar de school mee bezig is en tegen welke vragen ze aanlopen.´ 

´De school durft zich kwetsbaar op te stellen. Wij als ouders dus ook.´ 

´Er is veel begrip voor ons als ouders.´ 

´Veel scholen zeggen: dit is hoe we het doen. Deze school zegt: hoe zullen we het doen.´ 

´We voelen ons als ouders volwaardige gesprekspartners van de school.´ 

Ouders voelen zich héél serieus genomen voelen en geven aan dat het niet alleen blijft bij woorden, maar dat 

deze ook zichtbaar zijn in de concrete praktijk. Op een ouderavond leverde dat een bont palet aan suggesties op. 

 

Het TC gaat kortom reeds  in het voortraject met ouderparticipatie voor investeren in de relatie. Dat uit zich in de 

frequente contacten vanaf het prilste begin, formeel en informeel en in verwachtingenmanagement. Het TC wil 

deze intensieve vorm van ouderparticipatie vasthouden t.b.v. een optimale ontwikkeling van de leerlingen, zodat 

het een wezenlijk bestanddeel zal worden van de cultuur van de school.  Het TC vindt het een uitdaging om 

ouderparticipatie blijvend en professioneel waar te maken. 

 

 

 

 

Tips en tops 

a. De school doet al bij kennismaking en intake aan verwachtingenmanagement, laat zich aanspreken op haar 

verantwoordelijkheid en spreekt ouders aan op hun verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld om de school 

optimaal te informeren. Of om direct met vragen te komen als die er zijn. Zo wordt vanuit de school sommige 

ouders en leerlingen ook geadviseerd om naar een andere school te zoeken als in de intake een 

onvoldoende match blijkt. 

 

http://www.leraar24.nl/leraar24-portlets/servlet/document?id=3c0be090-203f-45cf-a6e2-d27e32f58558
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Eerste ouderavond 

In het kader van verwachtingenmanagement hebben ouders en leergroepbegeleiders van het TC op de eerste 

ouderavond de valkuilen van de wederzijdse verwachtingen met elkaar besproken en hoe je problemen kunt 

voorkomen: 

- Geef tijdig signalen wanneer er iets mis is om te voorkomen dat gesprek onmogelijk wordt. 

- Niet haalbare verwachtingen hebben. Dat betekent met elkaar in gesprek blijven over de verwachtingen. 

Aan het onmogelijke is niemand gehouden. 

- Wat als de verliefdheid over is? Bij verliefdheid wil je sommige dingen niet zien, daarna veel meer. Blijf open 

en kritisch, probeer met elkaar als leergemeenschap het kritisch vermogen te onderhouden. 

- Ontwikkelingen die niet gezien worden. Houd goed in de gaten dat ieder kind gelegenheid krijgt om zijn of 

haar opmerkingen of kritische bemerkingen te uiten en signaleer als ouders ook tijdig en treed in contact met 

de school. 

Belangrijk is wel, dat deze punten worden opgevolgd door beide partners. De ouderavond werd afgesloten met de 

volgende opmerking: ´Hoe meer je verwacht, hoe meer je krijgt, en dat geldt op leerling- ouder- en schoolniveau!´ 

 

 

b. De school investeert gericht in de introductie van ouders in de schoolgemeenschap. Ze vindt het belangrijk 

dat ouders zicht hebben op waar hun kind zoal mee bezig is. Meeleven, meehelpen, meedenken en 

meebeslissen van ouders maken deel uit van de gewenste cultuur van de schoolgemeenschap waarin de 

medewerkers als heel toegankelijk ervaren worden en waarin veel mogelijk is door wederzijds vertrouwen in 

elkaar.  

c. De school ziet de relatie als een traject dat je als school en ouders samen loopt gedurende de periode dat 

een kind op school is, vanaf de eerste kennismaking tot het exitgesprek. Er wordt geïnvesteerd in de opbouw 

van de relatie. Er wordt gewerkt aan de uitbouw en het onderhoud van de relatie.  

d. Ouders en team blijven de uitwerking van dat partnerschap kritisch volgen. Zo nodig worden visie en beleid 

bijgesteld. 

e. De ontwikkeling van de leerlingen is het doel van het partnerschap. Leerlingen zullen daarom zoveel mogelijk 

betrokken worden bij alle contacten tussen ouders en school.  

 

Zo worden de leerlingen in het intaketraject uitgedaagd en uitgenodigd hun talenten en passie te laten zien en 

moeten ze motiveren waarom ze juist graag juist  deze school willen. De intake gebeurt op een echte TC-aanpak. 

Aansluiten bij de passie en talenten van de leerlingen staat centraal  op het TC. Dat die passie gemakkelijk naar 

boven te halen is is, moge blijken uit de LipDub van het eerste jaar Tienercollege.  

 

 

 

Kenmerken 

- Het TC is een nieuwe programmalijn 10-14 en wordt vormgegeven vanuit een samenwerkingsconstruct 

tussen PO (Stichting Logos) en VO (CSV De Hoven) in een vleugel van een school voor VO in Gorinchem. 

(www.stichting-logos.nl/tienercollege/over-tiener-college.html en www.csdehoven.nl/over-ons/tiener-college-

0). Blogs en tweets: http://tienercollege.blogspot.nl/ respectievelijk https://twitter.com/tienercollege.  

- De programmalijn is gestart in schooljaar 2012/2013 met 18 leerlingen in de leeftijd van 10-13. De leerlingen 

worden begeleid door 3 leergroepbegeleiders, een aantal vakspecialisten en ontwikkelspecialisten.  

- De ouders hebben allemaal zeer bewust voor het TC gekozen o.g.v. de visie die het TC voorstaat. 

 

Unieke karakter TC 

http://www.youtube.com/watch?v=sCY9s_FyhaU
http://www.stichting-logos.nl/tienercollege/over-tiener-college.html
http://www.csdehoven.nl/over-ons/tiener-college-0
http://www.csdehoven.nl/over-ons/tiener-college-0
http://tienercollege.blogspot.nl/
https://twitter.com/tienercollege
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Het unieke en innovatieve van het TC is naast het creëren van flexibiliteit in de momenten van  niveaukeuze, de 

vormgeving van onderwijs dat:  

- uitgaat van de kracht en passie die leerlingen in zich hebben; 

- is afgestemd op de onderwijsbehoeften (niveau, leerstijl, sociaal-emotioneel functioneren) van leerlingen; 

- gebruik maakt van flexibele inzet heterogene groepering zowel naar niveau, als naar leeftijd (heterogeen 

waar het kan, homogeen waar het moet); 

- gebruik maakt van innovatieve informatie- en communicatietechnologie (elektronische leeromgeving, 

moderne media en leerlingportfolio); 

- binnen- én buitenschools leren op een zinvolle en praktische manier met elkaar verbindt; 

- gestoeld is op het principe van samenwerkend leren; 

- specifiek rekening houdt met het puberbrein; 

- geboden wordt door gedreven en hoog gekwalificeerde leraren (rol van createur/ontwerper van 

onderwijsleersituaties én van leergroepbegeleider); 

- ouders nadrukkelijk als partners ziet; 

- talenten van kinderen nog verder wil ontwikkelen met het oog op een zo hoog mogelijke uitstroom naar het 

vervolg in het Voortgezet Onderwijs. 

 

 

Het TC zal  een school zijn waarbinnen uitzonderlijk goed onderwijs wordt geboden. Hiervan kunnen ook andere 

scholen binnen beide organisaties profiteren. Op deze manier kan het TC ook worden gezien als de Research & 

Development afdeling ten behoeve van alle scholen en locaties van LOGOS en CS De Hoven.  

Binnen de structuur van het TC worden nieuwe, bewezen inzichten toegepast en worden kennis en ervaring 

gedeeld met docenten, leerlingen en ouders. Op deze manier ontstaat een kruisbestuiving waardoor de 

onderwijskwaliteit van andere locaties en scholen onder hetzelfde bestuur verhoogd kan worden. Er vindt 

intensieve deskundigheidsbevordering plaats binnen de eigen organisaties. Daartoe zijn leergemeenschappen 

ingericht. Eén daarvan is ook een leergemeenschap met ouders. 

 

 

 

Visie, beleid en praktijk 

Voor het TC is een goede relatie met de ouders een fundament voor het ontwikkelingsproces van hun leerlingen. 

Opvoeden en begeleiden worden gezien als een gezamenlijke taak van school en ouders. Het is voor het TC zó 

belangrijk dat het  tot onderscheidend beleidsspeerpunt is gemaakt. Ouders worden vanaf het allereerste contact 

als partners betrokken en zij denken ook mee aan de voorkant van het beleid.  Daarmee wordt de rol van de 

ouders proactief en dynamisch. Partnerschap wordt als vanzelfsprekend beschouwd en uitgedragen en wordt zo 

een belangrijk aspect van de schoolcultuur. 

 

De ouderparticipatie richt zich op alle aspecten van onderwijs: het pedagogische, organisatorische en 

democratische doel. Partnerschap zelf is geen doel op zich, maar een middel om samen betrokken te zijn op de 

ontwikkeling en het leren van het kind. Daarover moeten school en ouders het eens zijn. Al bij de kennismaking 

en de intake worden daarom verwachtingen over en weer afgestemd.  Er wordt niet over, maar met elkaar 

gesproken, niet voor elkaar gedacht, maar samen nagedacht. Een ouder vertelt: ´We hadden het in de eerste 

bijeenkomst over de aanvangstijden van de scholen. Wat wij toen gezegd hebben is opgepikt. Je hebt echt het 

gevoel dat als je ergens mee komt, er in ieder geval naar je geluisterd wordt. Het hoeft niet allemaal opgelost te 

worden zoals jij het wil, maar je krijgt wel het gevoel dat er naar je geluisterd wordt.´ 
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Ouders worden nadrukkelijk uitgenodigd op school om een dag mee te draaien en zo zelf te ervaren wat de 

dagelijkse praktijk betekent. Zo kunnen wederzijdse beelden en verwachtingen op elkaar worden afgestemd. 

Ouders worden ook wekelijks geïnformeerd via website en nieuwsbrieven en actief betrokken via gesprekken, 

ouderavonden, maandafsluitingen en presentatiemiddagen van leerlingen. De communicatie met ouders 

kenmerkt zich door intensieve, frequente en snelle contacten. Zo is regelmatig mailverkeer tussen ouders en 

school, rechtstreeks of via de digitale schooltas van de leerlingen, of de snelle lijn van een sms of telefoontje, heel 

gewoon. De school heeft ook een blog en een wekelijks e-nieuwsbrief over alle ins-en-outs van de school.  Een 

ouder daarover: ´ Het is prettig dat als ze zeggen dat er een nieuwsbrief komt er ook werkelijk een komt op die 

datum. Maar ook de stijl van de nieuwsbrief. Hij is heel positief, het is niet een opsomming van feitjes, het leest 

ook lekker, het is een positief verhaal en doordat je in de nieuwsbrief leest wat je kind de komende week gaat 

doen, geeft je dat het gevoel van betrokkenheid. Je mag weten wat je kind de komende week gaat doen. En niet 

alleen als er iets bijzonders te doen is, maar over elke dag. Dat vind ik heel super, dat geeft je het gevoel dat je 

betrokken wordt.´ 

De basis voor de goede relatie ligt in vertrouwen in elkaar en openheid. Zowel ouders als school zijn bereid van 

elkaar te leren. 

 

Ook de kinderen worden actief betrokken in hun eigen ontwikkelingsproces. De leergroepbegeleider maakt voor 

elke nieuwe periode samen met de leerling en de ouders een leerplan. Ouders doen mee met excursies, korte 

stages en beroepsvoorlichting. Om als ouders te leren hoe leren (het beste) werkt, geeft het TC korte cursussen 

van een of meer avonden over onder meer de werking van het brein, leerstijlen, motivatie en vaardigheden. 

Kennisontwikkeling vindt plaats in een ingerichte leergemeenschap van ouders, alsook in een e-community. 

 

De visie van het TC op partnerschap met ouders is voorgelegd aan de ouders op de eerste ouderavond van het 

schooljaar. De ouders onderstrepen deze visie en willen er ook echt hun schouders mee onderzetten. Voor de 

toekomst willen de ouders daarnaast: 

- een oudervereniging, dat wil zeggen een verband van ouders voor ouders dat een bijdrage kan leveren aan 

de introductie en themabijeenkomsten, adviezen geeft aan school en MR, talenten van ouders mobiliseert 

en gebruik maakt van het sociaal kapitaal van ouders, advies; 

- participatie van ouders aan presentaties, plp-gesprekken en weeksluitingen; 

- gastlessen door ouders, met name over beroep en opleiding. 

 

 

Schoolprofiel 

Als school voor 10-14 jarigen wil het TC: 

- Een nieuwe kleur op het palet bieden: kleinschalig, innovatief, persoonlijk onderwijs. 

- Uitstel van definitieve schoolkeuze mogelijk maken, namelijk pas aan het eind van de onderbouw voortgezet 

onderwijs op 14-jarige leeftijd. 

- Voorkomen van afstroom in de onderbouw. 

- Alle leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau laten instromen in het voortgezet onderwijs. In principe is het 

TC toegankelijk voor elke leerling vanaf groep 7 van het basisonderwijs tot en met leerjaar 2 van het 

voortgezet onderwijs. 

 

Het TC is er speciaal voor de leerling (en zijn ouders) die: 

- Tussen de 10 en 14 jaar is. 

- Geïnteresseerd is in kleinschalig, innovatief en op de nieuwste wetenschappelijke kennis gebaseerd 

onderwijs. 
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- In de laatste jaren van de basisschool zijn/haar horizon alvast wil verbreden. 

- Zijn/haar talenten nog verder wil ontwikkelen met het oog op een zo hoog mogelijke instroom in het 

voortgezet onderwijs. 

 

Programmalijn 

Het TC biedt een programmalijn voor leerlingen van 10-14 jaar, met vernieuwend, persoonlijk onderwijs. Het TC 

is de uitdaging voor die leerling en zijn ouders die vinden dat de leerling in de laatste jaren van de basisschool 

zijn horizon alvast kan verbreden en zijn talenten nog verder wil ontwikkelen om alles er uit te halen wat er in zit. 

´Mijn dochter was best een verlegen meisje en ik zie haar hier helemaal opbloeien´, zegt een ouder. 

 

 

Met het programma van het TC maakt de leerling de keuze voor het voortgezet onderwijs pas op zijn veertiende 

jaar. Door het werken met een speciaal voor hem samengesteld programma wil de school bereiken dat de 

leerling op een zo hoog mogelijk niveau in het voortgezet onderwijs kan instappen. Onderzoeken en ontdekken 

staan daarbij centraal. De school leert de leerling bij alle opdrachten en projecten zijn weg te vinden. Iedereen 

heeft een eigen unieke leerstijl. Samen met de leerling en zijn ouders gaat de school op zoek naar wat voor de 

betrokken leerling de beste aanpak is. Bovendien leren de kinderen vaardig en flexibel te leren door ook andere 

leerstijlen te oefenen. Op deze wijze is de voorbereiding op de bovenbouw van het voortgezet onderwijs optimaal. 

De leerling leert alles wat daarvoor is. Na vier jaar TC kan de school heel goed aangeven op welke vervolgschool 

de leerling op zijn plaats is. 

 

 

Contact 

Voor nadere informatie: mevr. M. van Wijngaarden, projectleider. Zie voor contactgegevens de websites van de 

moederscholen. 

 
 
 
(redactie, november 2012) 


