
met hun eigen dingen. Stoelen, tafels, kleine werkplekken, een 
oude chesterfield, en veel opgeplakte schema’s en andere mate-
rialen aan de muur. Sommige leerlingen voeren op zachte toon 
een gesprek met een van de coaches, er speelt een jongen een 
computergame, iemand is druk in de weer met zijn mobiel, een 
meisje is bezig om bij haar vriendinnetje een levensechte wond 
aan te brengen met schmink-materialen, en enigszins afgezon-
derd van de anderen draait een jongen verwoed aan een Rubik's 
cube. Bij het prikbord loop ik langs twee erg kleine meisjes die 
de aanmeldingen tellen voor hun pyama-dag. “Ik denk dat ik 
hiervoor een powerpoint ga maken”, zegt de ene eigenwijs. Het 
zijn allemaal werkzaamheden in het kader van de persoonlijke 
‘challenges’ van leerlingen. Want – voor wie nog uitleg nodig 
heeft over Agora – dit onderwijs vertrekt vanuit geheel andere 
principes. Schoolvakken zijn vervangen door onderzoek naar 
de wereld. Huiswerk, toetsen en methodes zijn er niet. Op Agora 
gaan leerlingen zelf de wereld ontdekken en kennis opdoen. 
Ieder maakt vanuit zijn eigen wensen, vragen en interesse een 
persoonlijke leerroute. Dat verhoogt de motivatie en prikkelt de 
natuurlijke nieuwsgierigheid van leerlingen, is de visie. ‘Leren 
vindt het best in vrijheid plaats’, is een van de uitgangspunten 
van Agora. Leraren zijn hier coaches. 

Succesvol 
Arianne Nas is al bijna 13 jaar locatiedirecteur van het 
Montessori College, afdeling vmbo locatie Groesbeek. Na een 
rijke onderwijservaring op het mbo en in het vo, paste deze plek - 
een grensdorp op een steenworp afstand van Nijmegen - precies 
bij wat ze zocht: het mogen leiden van een vmbo buiten de grote 

D O O R  R E N S K E  V A L K

Dan sta je toch aardig met je mond vol tanden, als 
journalist, als je een school bezoekt in het kader 
van het thema ‘overstappen’ en het overstappen 
blijkt op de school geen onderwerp van gesprek te 
zijn. Eenvoudigweg omdat de school hun onderwijs 
helemaal anders inricht. Het is maandagochtend 
en ik mag op bezoek bij 10-15 Agora in Groesbeek. 

I
n 2018 startten het Montessori College en de Stichting 
Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG) samen een nieuw 
initiatief voor leerlingen van 10-15 jaar. Men besloot niet al-
leen om 10-15 onderwijs in de regio te gaan aanbieden, maar 

ook om dit onderwijs te ontwerpen volgens de principes van 
Agora-onderwijs. 10-15 Agora dus, ondergebracht op de locatie 
Groesbeek, een kleinschalige en huiselijke school waar al sinds 
jaar en dag leerlingen vmbo-basis, -kader en vmbo-t volgen. 

Maandagochtend 
Aan het einde van de gang geeft een zware brede deur toegang 
tot de Agora-vleugel, waar - op het moment dat ik samen met 
directeur Arianne Nas binnenloop - de leerlingen in enkele 
grotere ruimtes rustig aan het werk zijn. Op hun eigen manier 

10-15 Agora Groesbeek: niet 
overstappen maar instappen
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stad, die ook nog eens een montessorischool is (want aan het 
ontwikkelingsgerichte had ze inmiddels haar professionele hart 
verpand). Dat ontwikkelingsgerichte krijgt nu royaal de ruimte 
met 10-15 Agora. Nas vindt deze ontwikkeling een logische stap 
voor de school, die altijd al een ‘early adapter’ is geweest van 
modern denken over onderwijs. Sinds de start in 2018 blijkt de 
school een succesvolle ‘magneet’ voor ouders en leerlingen 
die zoeken naar ander onderwijs. Nas: “Niet iedere leerling is 
zomaar klaar voor Agora, maar we zien dat steeds meer leerlin-
gen en hun ouders de durf tonen om het diepgewortelde, bijna 
geconditioneerde denken in hokken en niveaus los te laten en 
in te ruilen voor onderwijs waar het om de brede ontwikkeling 
van hun kind gaat. Het zijn ouders die veel waarde hechten aan 
de manier waarop het kind in de wereld komt, maatschappelijk 
betrokken raakt, zich creatief ontwikkelt en een gelukkig persoon 
wordt, in de toekomst maar ook nu op school. Ze willen dat hun 
kinderen op school een fijne tijd hebben zodat ze kunnen laten 
zien wie ze zijn en wat ze kunnen. Het zijn vaak ouders die veel 
vertrouwen hebben in hun eigen kind en ook in zichzelf.”

Overstap? Welke overstap? 
We gaan deze ochtend dus niet hebben over ingewikkelde 
urenroosters, want die heeft de school niet. Huiswerk, agenda’s, 
elke dag een andere leraar, lokalen zoeken, 10 verschillende 
vakken… het is allemaal niet aan de orde. We maken een draai 
in ons gesprek, weg van de overstap po - vo. 

Wat betekent 10-15 Agora voor meisjes en jongens van 10 jaar 
die kiezen voor dit onderwijs? Nas: “Dat betekent bijvoorbeeld 
dat leerlingen weer deel gaan uitmaken van een groep, die niet is 
verdeeld naar niveau en leeftijd. Wat thuis en in de rest van de we-
reld heel gewoon is, trekken wij met ons reguliere schoolsysteem 
uit elkaar. Omdat we kinderen hebben gestandaardiseerd en hun 
hetzelfde aanleren op hetzelfde moment. Bij Agora maken we juist 
gebruik van de mogelijkheden van leeftijdsverschil en van verschil 
in aanleg, door bij elkaar te blijven en van elkaar te leren. Het 
betekent ook dat kinderen alle creativiteit en talenten kunnen ont-
wikkelen. De automatische koppeling van vmbo aan ‘praktisch’ 
en vwo aan ‘theoretisch’ bestaat hier niet. Kinderen op Agora 
denken ook niet zo, want het doet er niet toe. Ze kennen elkaar 
niet als vmbo-er of havoleerling. Hier gaat het erom wie ze zijn. 
Het past voor mij ook sterk in een gedachte van gelijkwaardigheid. 
En gezien de groeiende verschillen in ons onderwijs, vind ik Agora 
daarmee ook bijdragen aan de kansen voor iedere leerling.”

Als leerling terecht komen op 10-15 Agora betekent ook dat je 
niet tegen een vaste structuur aanloopt, waaraan je moet zien 
te wennen. Nas: “De meeste kinderen voelen zich hier onmid-
dellijk thuis. Je hebt tijd om elkaar te leren kennen, je hebt tijd 
om met elkaar te praten. Je hoeft niet stil met je boek achter je 
tafel te zitten en soms snel iets naar je nieuwe buurvrouw te 
fluisteren. Agora-onderwijs gaat over jou. Je komt in een groep 
en je vertelt jouw verhaal. Het wennen op Agora is dus vooral 
wennen in een nieuwe groep, en je afvragen op welke manier 
je met jouw persoontje, jouw menszijn, aansluit. Leerlingen 
vragen zich af ‘Hoe ga ik me hier thuis voelen?’ in plaats van ‘Pas 
ik wel bij dit vak en bij deze leraar?”

Arianne Nas vat het nog eens samen. Je past het kind niet aan 
aan de structuur, maar de structuur aan het kind. Agora kijkt 
niet naar de leeftijd om te kijken wat een kind nodig heeft. Agora 

kijkt naar het kind en reikt aan. Dat betekent, in haar ervaring, 
meestal dat leerlingen sneller leren en gemotiveerder blijven. 
En omdat je het ‘structuurgedoe’ niet hebt, is er ook geen sprake 
van overstapissues. Zelfs niet met beginnende en gevorderde 
pubers? Nas: “Wij voeren hier minder strijd rond de puberteit, 
omdat die puberteit onderdeel wordt van de leerweg. Leren gaat 
op dat moment over hoe je je voelt, wie je aan het worden bent, 
hoe die puberteit toeslaat en wat dat met je doet. Het is hier niet 
van: puberen doe je maar met je vrienden of thuis.”

En dan het eindexamen? 
Agora is geen vrijheid blijheid, mocht die indruk ontstaan. Je 
wordt, aldus Nas, wel bevraagd op waar je mee bezig bent en 
er wordt een bepaalde cyclus van leren en reflecteren gevolgd. 
Naarmate een kind langer op Agora zit, dient zich uiteindelijk 
ook de vraag aan wat de leerling voor ideeën heeft over wat er na 
school komt. Wil je verder leren? En wat dan? En wat betekent 
dat dan voor nu? En zo wordt de leerling in overleg tijdig in 
een spoor gezet dat leidt naar een diploma, van vmbo tot vwo. 
Experts van het Montessori-college kijken dan samen met 
de leerling wat er nog aan leren nodig is om kansrijk voor het 
examen te zijn. Ze krijgen een individueel pta en zo stromen ze 
succesvol uit. Dat is de bedoeling. Hoewel dat succesvol wat Nas 
betreft niet per se dat diploma is. Nas: “Ik zou blij zijn als men 
het gestandaardiseerde examen zoals het nu is, los zou laten. 
Ik heb geen angst voor selectie ‘aan de poort’ van het vervolg-
onderwijs. Als duidelijk is wat het vervolgonderwijs vraagt, dan 
kunnen leerlingen vanuit eigen opleidingswens en regie zich 
daarop focussen. Maar dan is het wel hun eigen keuze.” 

Vooruitkijken 
Wat mooi zou zijn, vindt Nas, is als we de groei die we nu door-
maken doorzetten, hier in Groesbeek met ons tieneronderwijs 
en ook in Nijmegen (waar Agora 12-18 aangeboden wordt, red.) 
“Ik hoop dat Agora-onderwijs en het montessorionderwijs 
vmbo elkaar ook beïnvloeden of verrijken, hier onder één dak. 
En mijn droom is dat we hier in ons sociaal-cultureel centrum 
ook leerbedrijfjes kunnen starten, waar leerlingen werken en 
waar de gemeenschap gebruik van kan maken, waar mensen 
kunnen lunchen, waar leerlingen helpen in de lokale biblio-
theek. Dat zou een mooie volgende stap zijn.” •
 Renske Valk is hoofdredacteur van Van Twaalf tot Achttien.

Arianne Nas
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