
 
   

 

 
Meer leren dan alleen de reguliere schoolvakken 
Elk kind leert zijn eigen talenten kennen en benutten, samen werken, 
plannen en organiseren, leert zelf initiatief te tonen en fouten te durven 
maken. 
 
De meerwaarde naast een erkend diploma 
We gaan voor het hoogst haalbare niveau per vak, voor inzicht en vertrouwen 
in eigen capaciteit, plezier, welbevinden, durf, analytisch denkvermogen, 
ondernemingszin, zelfdiscipline en de intrinsieke motivatie tot leren in het 
algemeen:  
Autonomie in leren én leven! 
 
De breuk met het ‘traditionele onderwijs’ 
een school zonder lessen en zonder rooster 
een school zonder vakken en zonder lesmethodes 
een school zonder cijfers en zonder rapporten 
een school zonder zittenblijven 
een school zonder de traditionele schoolniveaus 
een school zonder het traditionele systeem van lesgeven 
een school zonder de hiërarchische organisatie van directeur, teamleider enz. 
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Een voorbeeld van een dag bij Agora  
09:00 – 09.30 uur  inloop 
09.30 – 10.00 uur  gezamenlijke dagstart met coachgroep 
10.00 – 12:00 uur  werken aan challenges* 
12:00 – 12.30 uur  pauze 
12.30 – 13.00 uur  lezen in stilte 
13.00 – 15.00 uur  werken aan challenges* 
 
*regelmatig zijn er inspiratiesessies / workshops gegeven door experts van 
binnen of buiten de school. De coaches zijn om 8.30 uur aanwezig om de dag 
door te spreken en tot 16.00 uur om deze af te ronden. Gedurende de dag 
begeleiden zij de leerlingen bij hun challenges. 
 
De 10 Agora Principes 
Vakken, lessen en het curriculum zijn niet leidend in het leren van kinderen. 
Agora-scholen werken niet met een lesrooster. 
De citoscore is geen toelatingscriterium, maar een startpunt. 
Leerlingen worden niet gelijk behandeld. 
Leerlingen worden niet ingedeeld in homogene groepen op leeftijd en leerniveau. 
Leerlingen maken geen summatieve toetsen (tenzij ze met hun PTA aan de slag gaan). 
Leerlingen worden niet afgerekend op het leerresultaat. 
Leraren worden niet van ‘bovenaf’ aangestuurd. 
Het aantal leerlingen waar een leraar verantwoordelijk voor is, is niet hoger dan 18. 
De Agora-leeromgeving bestaat niet uit leslokalen. 
 

 
Uitgangspunten Agora @ Buurtcollege Maas en Peel 
bron: Tegels van Agora, met dank aan Roelant Wijngaards - coach MC Agora 
Nijmegen 
 
Ieder kind is uniek en leert uit zichzelf op zijn eigen wijze. 
Hier wordt er vanuit gegaan dat een kind zelf de natuurlijke drang heeft om te 
onderzoeken en te leren. Het is belangrijk om in te spelen op de behoefte van het kind 
om tot optimale zelfontwikkeling te komen. De rol van de Agora coach is ook eentje 
van observeren, om erachter te komen wat de behoefte van de leerling is.  
Bij Agora is het vooral ook niet de bedoeling dat de coach vertelt wat een leerling 
moet doen. Maar dat de coach vraagt, waar hij of zij de leerling mee kan helpen.  
Leerlingen werken bij Agora individueel of in kleine groepjes aan materiaal dat zij zelf 
gekozen hebben; dat heet een challenge. Op deze manier kunnen kinderen op eigen 
verbeeldingskracht en met gebruik van hun eigen intellect de samenhang die in het 
materiaal of in een situatie verborgen is, ontdekken, verkennen en onderzoeken en zo 
kunnen kinderen op hun eigen manier het verband met de werkelijkheid leggen.  
Bij Agora bedenken leerlingen hun eigen challenges. Dit betekent niet dat er geen 
materiaal of methodes aan te pas kunnen komen, maar dat moet dan wel vanuit de 
vraag van een leerling komen. Hier is inspiratie, belangrijker dan kennis aanbieden. 
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Ieder kind heeft recht op zijn eigen leerroute. 
Alle leerlingen zijn anders. Welke onderwijsvorm je ook toepast.  
Het kan ook nog eens per dag, tijdstip, docent of een andere reden verschillend zijn 
hoe een leerling reageert, functioneert of juist blokkeert.  
Het is aan de coach en vakexpert om aan te voelen wat de leerling motiveert om zich 
te ontwikkelen en leren en hier adequaat mee om te gaan.  
De onderwerpen van die belangstelling verschillen per kind en veranderen in de loop 
van de tijd. Elke leerling heeft een persoonlijke coach, die alles van zijn of haar kind te 
weten komt. Door die vertrouwensband krijgt de leerling de juiste sturing en voelt die 
zich veilig en gesteund. 
 
Honderd kinderen betekent honderd verschillende leerroutes. 
Net als bij de opvoeding thuis heeft elk kind een andere benadering nodig.  
Zo heeft de een het nodig dat er af en toe wat druk op de schouders komt of dat er 
heldere afspraken gemaakt moeten worden.  
Zo kan een ander juist die aai over de bol en die waardering en complimenten 
gebruiken. Voor elke leerling is er een ander en eigen recept.  
Bij Agora zitten leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar in de groep. 
 
Alle leerlingen met mavo (vmbo-t), havo en vwo advies zijn welkom. 
Bij Agora zitten leerlingen van alle niveaus door elkaar. Agora leerlingen en ouders 
denken niet in hokjes, maar kijken naar elkaars kwaliteiten en wat ze van elkaar 
kunnen leren. Voor vmbo basis en kader hebben wij geen licentie, wel gaan wij 
onderzoeken hoe wij in samenwerking met het Bouwens ook van betekenis kunnen zijn 
voor basis- en kader-leerlingen. Uiteindelijk gaat een leerling op minimaal het 
instroomniveau eindexamen doen. Er wordt dan uitgegaan van het advies van de 
basisschool.  
Vakken eerder of op een hoger niveau afsluiten, is natuurlijk mogelijk.  
Een leerling kan niet dommer worden! 
 
Leerlingen worden gecoacht in hun ontwikkeling. 
Leerlingen hebben een persoonlijke coach. Elke dag starten zij in hun eigen 
coachgroep. Dit is de groep leerlingen die dezelfde coach hebben. Hier kan van alles 
besproken worden. Daarnaast zijn er wekelijks coachgesprekken om te kijken of de 
leerling nog verder kan met zijn of haar challenges.  
Ook kijkt een coach of een leerling zich breed genoeg ontwikkelt. Kiest hij of zij niet 
steeds voor dezelfde thema’s, bijvoorbeeld allerlei kunstzinnige challenges. De coach 
kan een leerling dan vragen om diezelfde challenge eens vanuit een ander perspectief 
– of wereld zoals dat bij Agora heet – te bekijken. Door de unieke band met de coach is 
er natuurlijk ook alle ruimte om persoonlijke thema’s te bespreken.  
Verder gebruiken leerlingen een voortgangs- en een challenge monitor om hun 
voortgang in de challenges en op het vlak van hun vaardigheden bij te houden. Hoe 
ging dat samenwerken eigenlijk? Of heb je je aan de planning gehouden? 
Programma’s op maat die genoeg gespreksstof opleveren met de coach, 
medeleerlingen of ouders. 
Agora gaat uit van die onderzoekende houding van een kind. Natuurlijk is het aan de 
coach om de juiste sturing te geven, zonder de indruk te wekken dat er gestuurd 
wordt.  
 
„Als je geen les geeft, wil het niet zeggen dat je niet sturend bent. Je bent heel erg 
sturend als je kinderen leert wat voor hen belangrijk is. Maar als het individu denkt zelf 
het stuur in handen te hebben, werkt dat motiverend.” @SjefDrummen 
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