
 
 

Het verhaal van het Vita College 

 

VITALITEIT-INNOVATIEF-TALENT-AANDACHT 
Het 10-14 onderwijs op het Vita College is een onderwijsconcept voor kinderen van 10 t/m 
14 jaar. Persoonlijke groei, talentontwikkeling en coaching op maat staan binnen dit onderwijs 
voorop. Het Vita College biedt leerlingen een uitdagende leeromgeving én het vertrouwen om 
door te groeien. Zo kunnen ze ontdekken wat bij hen past en met zelfvertrouwen hun keuze 
maken. De geleidelijke overgang vanuit de basisschool met een doorgaande leerlijn, maakt 
doorgroei in het voortgezet onderwijs kansrijker. 

Maar wat is 10-14 onderwijs nu precies? 

Een school voor leerlingen die net even meer tijd nodig hebben om een keuze te maken voor 
een niveau binnen het voortgezet onderwijs, of vervroegd aan de 'overstap’ toe zijn. 

UITSTEL VAN KEUZE 
Op het Vita College zitten leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van 
het voortgezet onderwijs op één school. De keuze voor het niveau van voortgezet onderwijs 
wordt uitgesteld. Leerlingen krijgen langer de tijd om te ontdekken wat bij hem of haar past. 
Vita College biedt een uitdagende leeromgeving voor leerlingen die daar al eerder behoefte 
aan hebben. Leerlingen kunnen eerder of later instromen. Na klas 4 van het Vita College 
stromen leerlingen in klas 3 van het voortgezet onderwijs in. Ze hebben dan dezelfde leeftijd 
als leerlingen die na groep 8 meteen zijn doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs. 

TIENERBREIN 
Tieners hebben onderwijs nodig dat past bij hun tienerbrein. Wij bieden lesactiviteiten aan die 
uitdagen tot creativiteit en zelfredzaamheid. Onderzoekend leren, verwerken en reflectie 
zorgen voor moderne vaardigheden. Wij werken met ‘Curriculum 10-14’, dat is een 
doorlopende leerlijn tussen het primair- en voortgezet onderwijs, dat uitgaat van wat we 
weten over het lerende brein bij tieners.  
 

KENNIS EN VAARDIGHEDEN 
Er is ruimte voor eigen inbreng en initiatief, maar het onderwijs is niet vrijblijvend. Het 
onderwijs is leerdoelgericht en biedt een duidelijke structuur. Het Vita College helpt 
leerlingen kennis en vaardigheden ontwikkelen die ze nu en in de toekomstige samenleving 
hard nodig zullen hebben. 

Naast het werken in vakdomeinen bieden wij thematisch onderwijs. Aan de hand van 
maatschappelijke thema’s, die over de grenzen van een vak heen gaan, leren leerlingen kennis 
en vaardigheden in samenhang. 

Leerlingen werken individueel aan hun leervragen en ook vaak samen. 

PERSOONSVORMING EN VITALITEIT 
Het Vita College wil leerlingen de pedagogische ruimte geven, waarin de persoonsvorming 
zich optimaal kan ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfbewustzijn 
ontwikkelen. Dat ze ontdekken wie ze zelf zijn, wat ze willen en waar ze van dromen. Dat ze 
hun eigen mogelijkheden ontdekken om in de wereld van betekenis te zijn. 



 
 

Wij willen investeren in vitale en gelukkige leerlingen. Vitale leerlingen hebben de energie, 
motivatie en veerkracht om zich met plezier te ontwikkelen. Er is aandacht voor gezond leven 
en leren en voor de mentale gezondheid van de leerlingen. 

VOOR WIE IS HET 10-14 ONDERWIJS?  
Het 10-14 onderwijs is voor alle kinderen uit groep 6, 7 & 8 van de basisschool. Leerlingen die 
potentieel mavo-niveau of hoger hebben kunnen zich inschrijven bij ons. Natuurlijk nemen we 
daarbij mee, dat een leerling nog een mooie groei kan doormaken. Die kans willen we bieden 
als dit past binnen onze ondersteuningsmogelijkheden. De afweging zal altijd zijn of het 
kansrijk is, of niet. Daarom is het voor ons belangrijk om contact te hebben met de huidige 
basisschool.  
 
Vooraf aan het schooljaar zullen we een intake- gesprek voeren. Dit heeft als doel om de 
verwachtingen, de kansen en verantwoordelijkheden naar elkaar helder te krijgen. 

HOE ZIET 10-14 ONDERWIJS ERUIT? 
Er wordt gewerkt met een ‘vast’ rooster van 8.30 uur tot ca. 15.00 uur. De dag wordt gestart 
met de stamleerkracht (vaste docent PO, of mentor van VO). Dan wordt besproken wat de 
planning van de dag zal zijn, wat er gedaan en geleerd moet worden. Vervolgens maken de 
leerlingen een dagindeling. Tijdens de coaching leren leerlingen hun planning gebruiken en 
leren ze hoe ze hun huiswerk het beste kunnen leren door de juiste leerstrategieën te 
gebruiken.  

De mentor begeleidt de leerlingen met het omgaan met hun verantwoordelijkheden en het 
maken van de juiste keuzes. Leerlingen leren doelen te stellen en te reflecteren. Dat vraagt 
wel wat van de leerlingen. 

De dag bestaat verder uit gewone vaklesuren, uit projecturen en uit de zogenaamde Flex-
uren, waarbij leerlingen zelfstandig, maar onder begeleiding aan de slag gaan. Tijdens de 
vakles uren krijgen leerlingen uitleg van de (vak)docenten en wordt er geoefend met de 
leerstof. Ook het thematisch werken staat op het rooster.  

WAAR?  
De school zit in een eigen vleugel van het huidige SG Antoni Gaudí. De eigen binnen- en 
buitenruimte is apart te bereiken. We hebben de beschikking over ruime lokalen, die we naar 
eigen visie hebben kunnen inrichten. 

INFORMATIE 
Het Vita College heeft een eigen website; www.vitacollege.nl.  

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@vitacollege.nl, of door te bellen met 
+31299748028. U kunt vragen naar Karina Birksteiner  
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