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Een school  
met lef



Welkom bij Academie Tien.

Wij zijn een innovatieve school met een eigenwijze visie op 
onderwijs. Een school voor mavo, havo én vwo, vanaf 10 jaar.

Leren begint bij ons met verwondering. Het stellen van vragen. 
Want door onszelf en de bredere context te begrijpen, kunnen 
we betekenis geven aan de wereld om ons heen en groeien  
als individu. 

Daarom creëren wij leeromgevingen die een afspiegeling zijn 
van de echte wereld.

Deze visie zie je terug in onze klassen en aanpak. Leerlingen 
met verschillende talenten en achtergronden, kunnen vakken 
volgen op verschillende niveaus, met ruimte in hun rooster 
voor verdieping. 

Daarnaast investeren wij continu in de verdere ontwikkeling 
van onze docenten, die vernieuwende en actuele lesprogram-
ma’s ontwikkelen.

Want als onze docenten groeien, krijgen onze leerlingen beter 
onderwijs. 

Zodat zij een eigen pad leren kiezen met durf, verant- 
woordelijkheid en een open geest om een leven lang te leren.

Wij zijn Academie Tien,
een school met lef!  

Een school 
met lef om 
het anders  

te doen.



1.  Welke niveaus zijn er eigenlijk welkom op Academie Tien?
Academie Tien is een school voor leergierige leerlingen met een 
mavo, havo of vwo advies. Leerlingen met dit advies zijn dus allemaal 
welkom. Dat kan al vanaf het moment dat leerlingen 10 jaar oud  
zijn trouwens! 
 
Leerlingen hoeven geen specifieke kennis of vaardigheden te  
bezitten. Onze aanpak vraagt wel om nieuwsgierig, zelfstandig en 
georganiseerd te zijn. Het goede nieuws? Dit zijn de vaardigheden 
die wij onze leerlingen helpen ontwikkelen!

2.   Jullie werken met ‘gemengde’ klassen, maar krijgen leerlingen 
dan wel les op het eigen niveau?

Ja, uiteraard! Binnen een klas volgen leerlingen vakken op hun eigen
niveau, in ons geval mavo, havo of vwo. Blinkt een leerling uit in een 
specifiek vak? Dan kun je bij ons dat vak op een hoger niveau volgen. 
Heb je het hoogste niveau gehaald? Dan ga je de verdieping en de 
versnelling opzoeken. Zo blijft jouw leren altijd uitdagend! 

3.   Wat is eigenlijk het voordeel van drie verschillende niveaus  
in een klas?

Zo creëren we met elkaar een grotere rijkdom aan ideeën. Onderzoek 
wijst uit dat diversiteit van een groep de individuen in die groep 
verder brengt. Een sterk en divers collectief is dus goed voor de 
ontwikkeling van de individuele leerling. Met kennis en vaardigheden 
die de basis vormen om in de wereld van morgen van betekenis  
te zijn. 

Onze school in tien  
vragen en antwoorden.
 
Academie Tien is een school die leerlingen leert vragen 
te stellen, te reflecteren en naar antwoorden te zoeken. 
Vandaar ook Academie in onze naam! Daarom organiseren 
wij ons onderwijs net even wat anders dan een reguliere 
school. We begrijpen dat ouders en leerlingen vragen heb-
ben wat dit in de praktijk betekent. Daarom hebben we de 
10 meest gestelde vragen beantwoord. Wel zo handig! Heb 
je toch nog een vraag die hier niet tussenstaat? Neem dan 
even contact met ons op. 

“Als leraar werk ik  
elke dag aan mijn eigen 

ontwikkeling, wat leidt tot 
beter onderwijs”

4.  Hoe ziet het vakkenpakket eruit?
De basis bij ons op school is gewoon zoals je hem gewend bent, met 
vakken als Nederlands en wiskunde. Maar we doen veel meer. We 
ontwikkelen eigen leerstof rondom ‘grote vragen’ die in alle vakken 
terugkomen. We passen kennis zoveel mogelijk toe in plaats van 
telkens te overhoren.

5.  Waarom beoordelen jullie leerlingen eigenlijk niet met cijfers?
Wij vinden dat een cijfer nooit de totale afspiegeling vormt van 
de ontwikkeling van een leerling. Een omschrijving over kennis en 
(sociale) vaardigheden is veel completer en daarmee een belangrijke 
bron voor de begeleiding en verdere ontwikkeling van de leerling. 
Vanaf de bovenbouw krijgen leerlingen trouwens ook cijfers, ter  
voorbereiding op het eindexamen.

6.  Hoe kan ik als ouder de ontwikkeling volgen?
In de eerste plaats via onze online leeromgeving Magister. Daar vind 
je alle feedback op opdrachten en verslagen van de ontwikkeling 
van de leerling. Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar diverse 
voortgangsgesprekken met de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de 
coach van de leerling. Wij geloven dat ontwikkelen zonder grenzen 
of ruimte is, daarom vragen wij ouders actief mee te helpen in de 
ontwikkeling van de leerling.

7.   Waarom maakt Academie Tien zijn eigen lesmateriaal, en is dat  
lesmateriaal dan wel van voldoende kwaliteit?

Wij geloven dat de basisleerstof beperkingen heeft. Met een blik  
van verwondering en nieuwsgierigheid valt er meer te leren en te 
ontdekken. Dit vraagt om leerstof die is toegesneden op de actuali- 
teit van de wereld om ons heen én de persoonlijke ontwikkeling van 
de individuele leerling. Dus maken onze geweldige docenten samen 
eigen lesmateriaal. Logisch toch?   >>



De mooiste school van  
Leidsche Rijn opent in 2022.

Aanmelden en overige
Meld je aan voor Academie Tien!
Wil je je aanmelden voor onze school? Dat doe je via jouw huidige basisschool,  
die de aanmelding doet via https://www.naarhetvo.nl

De junioren van Academie Tien: 10 tot 12 jaar
Aanmelden of vragen over Junioren voor 2021-2022 kunnen via 
infojunioren@academie-tien.nl aangeven dat er interesse is in de junioren- 
stroming van Academie Tien. Wij zullen u daarna uitnodigen voor een online  
ouderavond. Mocht u daarna nog steeds interesse hebben dan laten we uw  
zoon/dochter een dagdeel meedraaien met onze junioren. Bij verder interesse  
zullen we u en uw zoon/dochter uitnodigen voor een individueel gesprek.

Naast de reguliere vakken zoals taal, rekenen en sociale vaardigheden krijgen 
junior-leerlingen de kans om ook al vakken te volgen die normaal gesproken op 
het voortgezet onderwijs pas beschikbaar zijn. Vakdocenten werken samen met 
de groepsleerkracht om onderwijs aan te bieden in vakken zoals filosofie, mens & 
maatschappij, natuur & techniek en kunst&cultuur. Wilt u meer informatie kijk dan 
voor aanmelding en procedure op de website bij het kopje Zo Academie Tien.

8.   Jullie werken met leerpleinen waar verschillende leerniveaus 
en leeftijden samenwerken. Hoe werkt dat eigenlijk?

Het leerplein is het verlengde van het klaslokaal, maar dan met drie  
leeftijdsniveaus. Het voordeel hiervan is dat leerlingen de kans  
krijgen met verschillende leeftijden verbindingen te leggen en elkaar 
te helpen. Zo kunnen leerlingen de leerstof extra oefenen, zich 
verdiepen en hun sociale vaardigheden en kennis vergroten. Deze 
leeromgeving wordt door ons team actief gecoacht en begeleid.

9.  Wanneer ga ik als leerling over naar het volgende schooljaar?
Met onze doorlopende evaluatie en begeleiding door het schooljaar 
heen, weten we precies waar de leerling staat en wat goed gaat. Maar 
ook welke punten extra aandacht nodig hebben. We hebben dus 
een goed beeld van het niveau van elke individuele leerling. Als we 
allemaal - leerling, ouder(s)/verzorger(s), coach en docenten -  
vertrouwen hebben over jouw niveau, maak je de volgende stap  
naar het volgende schooljaar.

10.  Hoe ziet het diploma er uit?
Je krijgt gewoon een geldig diploma op jouw niveau, dus bijvoorbeeld 
havo. Maar bij Academie Tien kun je ook eindexamen doen in vakken 
op een hoger niveau, bijvoorbeeld vwo. Misschien ben je super goed 
in Engels of geschiedenis en is een vwo examenniveau veel logischer. 
Voor die vakken krijg je van ons dan een apart certificaat en dat biedt 
natuurlijk veel kansen!  .

“Samen werken aan 
een opdracht helpt mij  

de leerstof beter  
te begrijpen”

Artist impressie van de Academie Tien nieuwbouw.



leren met lef
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Meer weten? 
academie-tien.nl
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vragen?   
leren gaat om 
 antwoorden.

logisch toch?


