
                                                                                                                                         

 

Het 10-14 onderwijs Tiel zoekt met ingang van 1 mei 2021: 

 

Een excellente leerkracht en een excellente docent (PO / VO) 
 
Het 10 – 14-college 

10-14-college is geen gewoon onderwijs, maar een inspirerend onderwijs waar kinderen een extra 
kans krijgen hun leerpotentie waar te maken. Een unieke school, waaraan de basisscholen van Tiel en 
het Lingecollege meewerken. Het 10-14 onderwijs is bedoeld voor kinderen vanaf 10 jaar, die gezien 
hun leervermogen en potentie, een tekort aan een aantal vaardigheden hebben die te maken 
hebben met taalachterstand, beperkte algemene ontwikkeling, achterstand op sociaal-emotioneel 
gebied, achterstand in executieve functies. 

Om het onmiskenbare talent van deze kinderen tot volle bloei te laten komen en deze kinderen de 
kans te bieden een hoger uitstroomadvies te laten krijgen, biedt het 10-14-college een 
onderwijsprogramma gericht op de specifieke doelgroep, waarin taal, woordenschat, begrijpend 
lezen en kennis van de wereld centraal staan. Tegelijkertijd stimuleert het 10-14-college een 
intellectuele cultuur van nieuwsgierigheid, plezier in leren en stelt het 10-14-college hoge eisen aan 
inzet en prestatie. Talent is niet alleen een kwestie van kunnen, maar ook van willen en doorzetten.  

Het op te richten 10-14-college in Tiel is bedoeld voor leerlingen van 10 tot 14 jaar en vervangt 
daarmee groep 7 en 8 van de basisschool en leerjaar 1 en 2 van het VO. Het doel is dat leerlingen 
middels het 10-14-college uiteindelijk een hoger uitstroomadvies krijgen, zodat er optimaal gebruik 
wordt gemaakt van hun potentie. In september 2021 starten we met een pilotgroep, gekozen uit de 
groep 8 leerlingen. Deze groep krijgt wekelijks een naschools programma op het Lingecollege. De 
pilot word in de komende jaren uitgebreid naar volledig 10-14 onderwijs.  

Functie omschrijving 

Je bent onderdeel van het team van twee docenten van het 10-14-College. Je gaat lesgeven aan 
kleine groep(en) met gemotiveerde leerlingen. Je gaat met je collega leerkracht/docent lesstof 
ontwikkelen voor het 10-14 onderwijs. Hierbij heb je naast lesgeven ook veel overleg met je collega. 
Je verzorgt de communicatie om leerlingen, ouders en scholen te informeren over deze nieuwe 
onderwijsvorm.  
De functie start met 0,1 fte tot en met september en wordt daarna uitgebreid tot 1 dag (0,2 fte). Je 
standplaats is het schoolgebouw van stichting OVO Tiel. 

Wij zoeken een docent en een leerkracht die: 

- zin hebben in een nieuw onderwijsavontuur;  
- als projectleiders en als leerkracht/docent de pilot 10-14 College Tiel willen vormgeven; 
- die de doelstellingen van het 10-14-college ondersteunen; 
- als ontwikkelaars mede het curriculum van het onderwijs 10-14 gaan ontwerpen  
 (ondersteund door onderzoeks- en adviesbureau Sardes); 
- affiniteit hebben met deze doelgroep; 
- affiniteit hebben met taalonderwijs 
 
 



                                                                                                                                         

 

Wij vragen van deze excellente leerkracht / docent: 
- een afgeronde PABO opleiding (PO) of een 2e graads bevoegdheid (VO); 
- ervaring met leerlingen uit groep 7 /8 of ervaring met onderbouw leerlingen VO; 
- een aantal jaren werkervaring in het onderwijs. 
 
Wij bieden: 
- de mogelijkheid om aan te sluiten bij inspirerend en uitdagend onderwijs, dat van april tot de 
 zomer 2021 ontwikkeld wordt; 
- Training in het ontwikkelen en het geven van 10-14 onderwijs; 
- de mogelijkheid van een tijdelijk dienstverband bij één van de stichtingen voor PO of de 

stichting OVO Tiel voor de duur van schooljaar met daarna de mogelijkheid tot verlenging; 
- afhankelijk van je achtergrond een salaris conform CAO PO in schaal L11 of een salaris in CAO 
 VO, schaal LB / LC 
 
 
Wijze van solliciteren en meer informatie: 
Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten over de functie? Je kunt informatie opvragen bij 
Peter Schaap, voorzitter stuurgroep 10-14 onderwijs via shp@lingecollege.nl 
 
Wil je gelijk solliciteren? Stuur dan je brief met motivatie en een recent CV t.a.v. Peter Schaap naar 
shp@lingecollege.nl. Je hebt tot 6 april de tijd om te reageren. De eerste gesprekken vinden plaats in 
week 15/16.  


