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Dames en heren, 

 

Op dinsdag 15 januari 2019 organiseerde de Commissie voor Onderwijs en Vorming een 

studiebezoek aan de Tienerschool in Anderlecht.   

 

De heer Bruno De Lille wordt aangeduid als verslaggever. 

 

Bij aankomst worden de aanwezige raadsleden wegwijs gemaakt in het gebouw van de 

Tienerschool. De sporthal, de refter en de speelplaats bevinden zich op de gelijkvloerse 

verdieping, in de vroegere kerk. De klaslokalen, de studieruimte en het lerarenlokaal bevinden 

zich op de kelderverdieping.  

 

Er is tevens een geluidsdichte ruimte voor themaprojecten. 

 

Naast de huidige Tienerschool komt er een volledige nieuwbouw, enkel bestemd voor de 

Tienerschool. Er zal dan ook een volwaardige speelplaats zijn. 

 

Achter de Tienerschool komt er een nieuwe secundaire school, die nauw zal samenwerken met 

Sint-Guido. De nijverheids-technische afdeling blijft volledig in Sint-Guido; de andere 

richtingen zullen zowel lokalen in de Ninoofstesteenweg als in de Verheydenstraat gebruiken. 

 

 

Voorstelling van de Tienerschool door de heer Piet Vandermot, algemeen directeur vzw 

Sint-Goedele Brussel, de heer Jan Royackers, wetenschappelijk medewerker bij 

Schoolmakers (Steunpunt diversiteit&leren) en mevrouw Winnie Smagghe, coördinator 

Tienerschool 

 

De heer Piet Vandermot is 27 jaar algemeen directeur van een secundaire school geweest en 

heeft tijdens zijn loopbaan vastgesteld hoeveel kinderen het moeilijk hadden met de overgang 

van het 6de leerjaar naar het 1ste middelbaar. 

 

Hij heeft ook vastgesteld dat veel kinderen niet goed voorbereid werden in de lagere school 

alvorens over te gaan naar het middelbaar. Dit probleem ging ook verder, want universiteiten 

lieten verstaan dat jongeren niet goed genoeg werden voorbereid in het middelbaar onderwijs. 

Het maken van een studiekeuze is op jonge leeftijd ook niet makkelijk. Bovendien moet men 

ervoor zorgen dat tieners niet gedemotiveerd en schoolmoe geraken. Uit deze aspecten ontstond 

de idee om de derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het middelbaar 

onderwijs samen te brengen.  

 

Mevrouw Winnie Smagghe is al sinds het ontstaan van het project Tienerschool betrokken bij 

de ontwikkeling ervan. 

 

In 2014 werd de blauwdruk van de Brusselse Tienerschool geschreven. Vervolgens werd de 

organisatie Schoolmakers gecontacteerd die een werkgroep samenstelde om de visie en de grote 

lijnen van het project uit te werken. Hiervoor werd een beroep gedaan op verschillende partners 

zoals bv. Odysee, VUB, OCB, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vzw Sint-Goedele Brussel, de 

Heilige Familie Schaarbeek, enz., … De coördinatie hiervan lag in handen van de heer Jan 

Royackers.  
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Schoolmakers is een expert in procesbegeleiding en in de cocreatieve aanpak. 2,5 jaar geleden 

kregen zij de vraag om mee vorm te geven aan de blauwdruk van de nieuwe Tienerschool. Naar 

aanleiding hiervan werd in 2016 de GOG (Gemeenschappelijke Ontwikkelingsgroep) 

opgericht. 

 

In de periode 2016-2017 werden de cruciale thema’s uitgewerkt en het profiel van de 

leerkrachten vastgelegd. De blauwdruk werd in deze periode vertaald in een schoolwerkplan. 

Vervolgens werd op zoek gegaan naar leerkrachten die in het schooljaar 2017-2018 een 

opleiding volgden om in het concept van de Tienerschool les te geven. Hierbij werd nauw 

samengewerkt met OCB en de hogeschool Odysee, die de leerplannen heeft ontwikkeld.  

 

De leerkrachten in opleiding hebben concreet voorbereidend werk gedaan en er werden ook al 

enkele thema’s voor het huidige schooljaar uitgewerkt. De tijd was echter te kort om alle 

thema’s van het hele jaar op punt te stellen. De huidige leerkrachten moeten dit dus nog tijdens 

het schooljaar doen. De meeste tijd werd bovendien gestoken in het nagaan van de 

leerplandoelen. Vaak wordt leerstof in verschillende jaren herhaald, al dan niet met de zelfde 

informatie. De bedoeling is te vermijden dat leerstof meermaals wordt gegeven. Voor de vakken 

uit het kernpakket is dit anders. Daar is herhaling nodig. Het heeft vooral betrekking op vakken 

zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkennis. 

 

Leerlingen zullen na het beëindigen van het 4de jaar in de Tienerschool op hetzelfde niveau 

staan als elke andere leerling die het 2de middelbaar heeft beëindigd. 

 

De Brusselse Tienerschool wil vooral inspelen op een zachte overgang van lager naar secundair, 

stelt de studiekeuze uit tot 14 jaar en omkadert jonge tieners zodat ze een positieve identiteit 

kunnen ontwikkelen in onze diverse samenleving. 

 

Naast het inhoudelijke was de promo van de Tienerschool belangrijk. In dat opzicht werden er 

tienerdagen georganiseerd. 

 

Momenteel telt de Tienerschool 88 leerlingen, 53 Nederlandstaligen en 35 niet-

Nederlandstaligen. Er zijn 29 indicatorleerlingen. De leerlingen zijn uit 47 verschillende 

scholen ingestroomd. 

 

De bedoeling is dat er volgend schooljaar 320 leerlingen zijn. Tegen de start van het nieuwe 

schooljaar zal de nieuwbouw afgewerkt zijn en zullen er dus 4 jaren zijn, T1, T2, T3 en T4. 

Momenteel zijn er nog geen leerlingen voor T4. 

 

In totaal zijn er 12 leerkrachten die gefinancierd worden door Sint-Goedele. 

 

De Tienerschool is afhankelijk van Sint-Guido, die voor de inschrijvingen niet werkt met het 

aanmeldsysteem. Zodra het nieuwe decreet met betrekking tot de aanmeldprocedure 

goedgekeurd wordt door het Vlaams Parlement, kan dit wel problemen opleveren voor 

leerlingen die de overgang maken van T2 (6de leerjaar) naar T3 (1ste middelbaar). 

 

Een schooldag bestaat uit een kernpakket, een thematisch pakket en een persoonlijk pakket.  

Het kernpakket bestaat uit taalvakken, wiskunde, godsdienst en sport. Voor dit pakket zitten de 

leerlingen in een kerngroep, per leeftijd. De nadruk ligt op korte instructielessen, zelfstandig 

kunnen werken voor wie kan en wil. Het biedt ook ondersteuning voor wie het nodig heeft. Het 

kernpakket wordt steeds in de voormiddag onderwezen. 
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Het thematisch pakket wordt in de namiddag uitgeoefend. Voor het themapakket zitten 

leerlingen hoofdzakelijk per graad. 

 

Iedere 6 weken verandert het thema. Elk thema wordt dus gedurende 6 weken door een andere 

bril bekeken. Dit kan vanuit bv. een wetenschapsbril, een ruimtebril, een tijdsbril, taalbril, 

creatieve bril enz., … 

 

Binnen het thematisch thema wordt er nagedacht over wat er van de stad kan worden ingeput 

en worden er uitstappen naar de stad georganiseerd. 

  

In het persoonlijk pakket is er ruimte voor differentiatie en nemen ze deel aan keuzeworkshops. 

 

Ten slotte is er PWT (persoonlijke werktijd). Tijdens deze uren krijgen de leerlingen uit het 6de 

leerjaar 1 uur Latijn. Tijdens de overige PWT-uren kunnen leerlingen oefeningen die verband 

houden met het kernpakket maken. 

 

De leerlingen van T3 kunnen al dan niet Latijn volgen. Ze maken deze keuze nadat ze in 

september lessen Latijn hebben gevolgd. 

 

Voor de huistaken wordt er op maandag een weekplanning gegeven. De leerlingen kunnen zelf 

bepalen welke taken ze wanneer doen. Alles moet op het einde van de week ingeleverd worden 

bij de leerkracht. 

 

Ouders die hun kind wensen in te schrijven in de Tienerschool worden uitgenodigd voor een 

intakegesprek. Hier wordt veel aandacht aan besteed. Ouders moeten tijdens het gesprek heel 

eerlijk zijn over de mogelijkheden en vaardigheden van hun kind.  

 

Je hebt verschillende soorten ouders die hun kind inschrijven. Ten eerste, ouders die bewust 

kiezen voor de werkwijze van de Tienerschool. Er zijn ouders die een oplossing zoeken voor 

hun hoogbegaafd kind, ouders die hun kinderen eerst naar een Freinetschool hebben laten gaan 

en daar niet tevreden over waren. Er zijn ook ouders die de Tienerschool als een laatste redding 

zien. 

 

De bedoeling is dat het intakegesprek correct verloopt, want het is de bedoeling dat een leerling 

4 jaar meeloopt. 

 

De omkadering van de Tienerschool wordt niet gesubsidieerd vanuit Vlaanderen. Dankzij het 

feit dat Anderlecht een capaciteitsgemeente is, is er wel een financiële tussenkomst voor het 

basisonderwijs. De financiering gebeurt dus bijna volledig door het schoolbestuur. 

 

De leerkrachten vormen een mix van regentaten en lager onderwijsleerkrachten. Officieel zijn 

ze voor de helft ingeschreven in het basisonderwijs en voor de helft in het secundair onderwijs. 

De leerkrachten zijn ook gekoppeld aan een bepaald vak. 

 

Gedurende hun hele schoolloopbaan in de Tienerschool hebben de leerlingen dezelfde mentor. 

Deze leerkracht begeleidt en ondersteunt de leerlingen zo goed mogelijk. Iedere 2 weken heeft 

er een gesprek plaats tussen de mentor en de leerling. Zo komen problemen en moeilijkheden 

sneller aan het licht. 
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De Tienerschool heeft 4 eigen leerlijnen waarop in elke les de nadruk wordt gelegd: 

communicatie, samenwerking, autonomie en talent. Binnen elk vak, elk thema wordt aan deze 

lijnen aandacht besteed.   

 

Binnen communicatie wordt er aandacht besteed aan de taal, maar ook aan de media die worden 

gebruikt. Het gebruik van het Nederlands wordt zeer sterk gestimuleerd, maar er wordt 

eveneens positief gekeken naar de thuistaal. Nederlands is de taal die iedereen verbindt binnen 

de school. 

 

Bovendien wordt er veel aandacht besteed aan samenwerking. Binnen de instructievakken 

werken de leerlingen zelfstandig, maar binnen het thema wordt heel vaak in groep gewerkt. 

 

Aangezien de Tienerschool een nieuwe manier van werken is, moesten alle kinderen hieraan 

wennen. De nadruk ligt vooral op het zelfstandig werken.  

 

Leerlingen worden stapsgewijs voorbereid op de 2de graad van het secundair onderwijs. De 

leerlingen maken hun eigen dag- en weekplanning.  

 

Met betrekking tot de leerlijn talent, kunnen leerlingen zelf uit een ruim aanbod kiezen wat ze 

willen doen. Leerlingen krijgen ook een podium ter beschikking zodat ze hun talenten kunnen 

tonen. 

 

Na het eerste trimester werd het project geëvalueerd. De leerkrachten zijn tevreden dat de 

uniforme leer-leefruimte goed wordt benut. Het was in het begin wat moeilijk om de nodige 

stilte en kalmte te verkrijgen, maar daar is men nu in geslaagd.   

 

Het nauwe contact tussen de leerling en zijn mentor is zeker een pluspunt. Er kan indien nodig 

tijdig bijgestuurd worden. 

 

Er is ook geen breuklijn merkbaar tussen het basis- en secundair onderwijs. De sterke leerlingen 

krijgen voldoende extra uitdagingen en de ouderbetrokkenheid is groot.  

 

De eerste evaluatie heeft voor de leerkrachten veel informatie geboden en hier en daar was een 

kleine bijsturing nodig. Zo werd bv. het belsignaal heringevoerd. 

 

 

____________ 

 

 

 





Programma

• 1. Inleiding en verwelkoming

• 2. Werking van de Tienerschool

• 3. Wetenschappelijke onderbouw



1. Verwelkoming en inleiding



Historiek van de Tienerschool

• 2014 – 2015: “Blauwdruk Brusselse Tienerschool”

• 2015 – 2016: Opstart “Gemeenschappelijke 
Ontwikkelgroep” (GOG)

• 2016 – 2017: Concretisering Blauwdruk door GOG

• 2017 – 2018: Vorming en professionalisering 
lerarenteam

• 2018 – 2019: Opstart Tienerschool Anderlecht



Partners



2. Werking van de Tienerschool



De Brusselse Tienerschool…

• … speelt in op een zachte overgang van lager 
naar secundair. 

• … stelt de studiekeuze uit tot 14 jaar. 

• … omkadert jonge tieners zodat ze een 
positieve identiteit kunnen ontwikkelen in 
onze superdiverse samenleving. 



• Het kernpakket.

• Thematisch pakket. 

• Persoonlijk pakket. 

Een schooldag bestaat uit…



Kernpakket

• Taaltraject (Nederlands, Frans, Engels)

• Wiskunde

• Godsdienst

• Sport 



• Voor het kerncurriculum zit een leerling vaak 
in zijn kerngroep. 

• Volop differentiatie:

– Korte instructie

– Zelfstandig verder werken voor wie kan/wil

– Ondersteuning voor wie het nodig heeft. 



Thematisch pakket

• Thema’s vanuit verschillende “brillen”:

– Wetenschapsbril

– Ruimtebril

– Tijdsbril

– Taalbril

– Creatieve bril

– …



• Voor het thematisch pakket zitten leerlingen 
hoofdzakelijk per graad (3e graad BaO en 1e

graad SO)

• We trekken de stad in en werken samen met 
partnerorganisaties. 

Thematisch pakket



Persoonlijk pakket…

• Ruimte voor differentiatie:

– Extra verankering van de leerstof. 

– Uitbreiding van de leerstof. 

• Keuzeworkshops om alle studiedomeinen te 
leren kennen.

– Sport, klassieke talen, kookworkshops, creatieve 
workshops, filosofie voor kinderen…



In elke les ligt de nadruk op…

• Communicatie

• Samenwerking

• Autonomie

• Talent



Communicatie

• Elke leraar is een taalbewuste leraar. 

• We stimuleren het gebruik van het 
Nederlands.

• We kijken positief naar de thuistaal. 

• We integreren nieuwe media in de lessen. 



Samenwerking

• We leren alle leerlingen met elkaar 
samenwerken (ook ouder / jonger). 

• Met de kerngroep als veilige haven. 

• De school geeft het goede voorbeeld 
(samenwerking met ouders en andere 
partners – brede school). 



Autonomie 

• Van veel ondersteuning naar minder. 

• Stapsgewijze voorbereiding op de 2e graad 
secundair. 

– Maken van eigen dagplanning. 

– Maken van eigen weekplanning. 

– Eigen project plannen. 



Talent

• Leerlingen krijgen een keuze-aanbod 
(workshops) om hun talenten te ontdekken. 

• Leerlingen krijgen een podium om hun 
talenten te tonen. 

• Regelmatig wordt een leerling versterkt om te 
reflecteren over wat zij/hij goed kan. 

• We bieden een kwalitatief naschools aanbod
(huiswerkbegeleiding en activiteiten).  





Inspiratie voor thema’s



Wie zit er op de Tienerschool? 

88 leerlingen. 

53 NL, 35 niet-NDL

29 indicator



Wie zit er op de Tienerschool? 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Woonplaats

Woonplaats

Andere: Schaarbeek, Roosdaal, Buizingen, Watermaal, Pepingen, 
Merchtem



Wie zit er op de Tienerschool? 

47 verschillende “instroomscholen”



Wie zit er op de Tienerschool? 

Steinerschool Anderlecht 
Sint-Albert 
Maria Boodschap secundair 
‘t Keperke Itterbeek 
Maria Boodschap lager 
Sint-Martinus 
Groene School 
Sint-Ursula 
RC Dilbeek 
Sint-Pieters Laken 
Voorzienigheidsschool 
Sint-Lutgardis Etterbeek 
Sint-Victor 
Raymond Van Belle 
De Kleurdoos 
Koningin Astrid 

Basisschool Scheut
Juliana Etterbeek
Unesco Koekelberg
Sint Alena Dilbeek
Heilig-Hart Ganshoren
Jongslag Dilbeek
Sint-Lutgardis Ganshoren
Regenboog
De Vlinder
Sint-Pieters Jette
Sint-Augustinus
Zavelput
Droomgaard
Sint-Joris, 
De Knipoog
Ursulinen
Nellie Melba

Maria Onbevlekt

Florival

Paolke

Veeweide

Sint-Michiels

Van Asbroek

Maria Assumpta

Sint-Jozef Aalst

Maldis

Gem lag Dilbeek

Vrije lagere basisschool BXL

Sint-Maarten 



Evaluatie van trimester 1

Aan de hand van de ambities en de typische 
kenmerken van de Tienerschool. 

Bevindingen van leraren, coördinator, beleid en 
externe ondersteuners (OCB en Schoolmakers). 



Evaluatie van trimester 1

• Grote interesse. 
• Uniforme leer- en leefruimte, zelfde lerarenteam, geen 

breuklijn Bao-SO meer. 
• Extra uitdaging voor sterke leerlingen (leerlingen lager 

> Latijn). 
• Grote ouderbetrokkenheid. 
• Evaluatie die veel informatie biedt. 
• Veel variatie in het curriculum (lesinhouden) en in de 

manier waarop leerlingen samen zitten (per leeftijd, 
per graad, volledige mix). 

• Belang van kleinschaligheid. 



Evaluatie van trimester 1

• Lerarenteam en structuur moeten zich “zetten”. Bij twijfel 
plooien mensen terug op klassieke recepten. Neuzen in 
zelfde richting. 

• TIJD om thema’s voor te bereiden en persoonlijke 
functioneringsgesprekken met leerlingen te houden. 

• Zelfstandigheid aanleren vraagt ook tijd. 
• Leren buiten de muren vraagt overzicht, structuur, 

planning…
• Externe factor: overgangsfase van nieuwe leerplannen, 

zowel lager als secundair.
• Zeer heterogene leerlingengroep vraagt sterk 

doorgedreven differentiatie én overzicht van behaalde 
doelen. 



3. Ontwikkelproces 



Uitgangspunten

• Gegevens over schooluitval en 
schoolmotivatie

• Recente inzichten over ontwikkeling van het 
tienerbrein. 

• Recente inzichten over ontwikkeling van 
didactiek. 



2016 - 2017

• Samen met alle partners in de 
Gemeenschappelijke Ontwikkelgroep:

– Cruciale thema’s concreet uitgewerkt 
(weekplanning, evaluatiebeleid, brede school, 
professionaliseringsbeleid…)

– Profiel leerkracht opgesteld. 

– Telkens in multidisciplinaire deelteams. 



2017 - 2018

• Opleiding van deel van het huidige 
lerarenteam dankzij vormingsteam (= OCB, 
Odisee, Pedagogische begeleiding en 
Schoolmakers). 



Toenemende schoolachterstand vanaf 
1e graad secundair



Hoge ongekwalificeerde uitstroom in 
het Brusselse





Prof. Jelle Jolles



1.
• Kindertijd (baby, peuter, kleuter, kind)

2.
• Vroege adolescentie / vroege tienerleeftijd (10 – 14 jaar)

3.
• Midden-adolescentie (14 – 16 jaar)

4. 
• Late adolescentie (16 – 25 jaar)

5. 
• Lichamelijke en psychologische volwassenheid



Tieners

Sturing

Steun

Inspiratie

Motivatie



Zie Nederland







Van Naar dankzij

Weinig planningsvermogen Eenvoudige planning Doelgericht werken en 
ondersteuning 
(visualisering, 
deelopdrachten…)

Zeer impulsief Behoorlijke concentratie Prikkels leren beheersen en 
leren leren
Feedback over gevolgen op 
lange termijn

Basis-emoties Exploreren van het hele 
gamma

Bespreekbaar maken, 
nabijheid en betrokkenheid 

Egocentrische keuzes Samenwerking Omkaderd coöperatief leren 
en samenwerking 

Basisvaardigheden Complexe opdrachten Stapsgewijze opbouw op 
maat van elke individuele 
leerling. 

Overgangen!



John Hattie

DE TOP 10
Meest effectieve acties op leerprestaties

1. Verwachtingen van leerlingen hanteren 1.44
2. Programma’s van Piaget 1.28
3. Formatief evalueren 0.90
4. Micro-teaching/micro-lesgeven 0.88
5. Versnelling 0.88
6. Gedrag in de klas 0.80
7. Allesomvatende interventies voor leerlingen met leerproblemen 0.77
8. Helderheid van de leraar 0.75
9. Rolwisselend onderwijzen 0.74
10 Feedback 0.73


