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Twee jaar geleden kwamen de directeuren van het Jan van Brabant 

College in Helmond, het Strabrecht College in Geldrop en het 

Heerbeeck College in Best met elkaar in gesprek over onderwijs. 

Toen bleek dat de drie scholen veel raakvlakken hebben in hun visie 

op onderwijs en dan met name met betrekking tot omgevingsgericht1) 

onderwijs en het werken aan de 21st century skills2), om op die manier 

leren aantrekkelijk te maken. 

Het succes van leerlingen en studenten hangt veelal af van de mate waarin zij zich betrokken 
voelen bij en gemotiveerd worden voor de leerstof en leren om de verantwoordelijkheid te nemen 
voor hun eigen leerproces. De kennis die op school wordt aangereikt krijgt meer betekenis zodra 
er aansluiting met de buitenschoolse omgeving plaatsvindt. De scholen willen de talenten van 
leerlingen aanspreken en ontwikkelen. Jonge leerlingen weten nog niet wat ze in potentie in zich 
dragen en gaan dat pas ontdekken door veel verschillende ervaringen op te doen die zo dicht 
mogelijk bij de beroepspraktijk liggen. Zo wordt een interesse, gekoppeld aan kwaliteit, een 
herkenbaar talent dat aangesproken en ontwikkeld kan worden. 

INLEIDING

1) Omgevingsgericht onderwijs is een vorm van leren waarbij een aantal onderdelen van het curriculum wordt vertaald in 

 real life ervaringen. Deze taken dragen bij aan de ontwikkeling van de 21st century skills leren plannen, integratie theorie 

 en praktijk, leren omgaan met authentieke situaties en leren multi-tasken.   

OMGEVINGSGERICHT ONDERWIJS VOOR LEERLINGEN 

0 Leerlingen zien de relatie tussen hun omgeving en wat ze op school leren.

0 Leerlingen leren hun omgeving kennen, doorgronden, duiden en te verbreden. 

0 Door dit te doen ontwikkelen ze zich, vormen ze zich.

0 Leerlingen zien zo mogelijk het nut van wat zij leren / waarom ze iets leren.

0 Leerlingen leren in/van hun omgeving. (levensecht, realistisch)

OMGEVINGSGERICHT ONDERWIJS VOOR DE DOCENT 

0 dwingt tot actief en zelfstandig leren;

0 gebruikt een ander type bronnen dan een leerboek (de werkelijkheid, driedimensionaal)

0 gaat uit van concrete verschijnselen;

0 werkt motiverend vanwege andere ingang in het vak;

0 doorbreekt routine van de school;

0 maakt dat docenten zelf de leefwereld van leerlingen leren kennen;

0 is bij uitstek een middel tot vakoverschrijdend werken.        

2) Kennis: accenten op kernvakken en taal en rekenen

 Vaardigheden: samenwerken, probleemoplossend vermogen, ict-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren, 

 sociale en culturele vaardigheden, taalvaardigheid.

 Houding: nieuwsgierigheid, ondernemen, betrokken.
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Talentontwikkeling wordt in de eigen regio 
gerealiseerd. Door samenwerkingsverbanden 
aan te gaan met bedrijven en instanties, zijn 
de scholen in staat de leerlingen heel veel 
uiteenlopende ervaringen aan te bieden. Dit 
kan door middel van excursies, projecten, 
gastlessen, presentaties en op vele andere 
manieren. Met de partners in de regio willen 
de scholen komen tot een samenwerking op 
inhoud, waardoor er relevante en voor handen 
zijnde contexten verbonden worden aan 
ontwikkeling van interesses en vaardigheden 
van de leerlingen. Deze contexten moeten 
zodanig worden ontsloten dat ze aansluiten 
bij de leerlijnen van het schoolprogramma en 
oplopend zijn van niveau.

De drie scholen zien het als hun taak het 
onderwijs mede verantwoordelijk te maken 
voor de duurzaamheid van het ecosysteem 
waarin wij leven en werken; de Brainport 
Regio. Er wordt gezocht naar oplossingen voor 
maatschappelijke vraagstukken, waarbij de 
vraag wordt gesteld welke rol het onderwijs 
speelt bij het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken. De scholen willen dit samen 
met het bedrijfsleven en de overheid doen. De 
leerlingen zullen in het algemeen een bestaan 
moeten vinden in deze regio. Daarom is het 
belangrijk dat het onderwijs aansluit bij de 
behoefte van de Brainport Regio aan (hoog 
gekwalificeerd) personeel.

De scholen zijn zich ervan bewust dat Brainport 
méér is dan techniek. Er wordt ook baanbrekend 
werk verricht op het gebied van design, 
duurzaamheid en food. De scholen willen zich 
oriënteren op de speerpuntsectoren zoals die 
zijn geformuleerd door Brainport Development: 
High Tech Systems & Materials, Food, 
Automotive, Lifetec en Design.

De genoemde scholen hebben daarom het 
Brainport Programma voor VO-scholen opgezet 
in samenwerking met Brainport Development. 
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1. DOELSTELLINGEN

De doelstelling van het project is Brainport onderwijs invoeren in de lesprogramma’s van het 
voortgezet onderwijs in de Brainport Regio, zodat:
 q leerlingen beter voorbereid zijn op hun vervolg (studie) keuzes;
 q leerlingen ‘Brainport fit’ onderwijs wordt aangeboden, dat wil zeggen leerlingen 
  ontwikkelen zich op het gebied van de ‘21st century skills’;
 q beter aansluit op de arbeidsmarkt.

2. WAT IS EEN BRAINPORTSCHOOL?

“Brainport School is een school die in het curriculum gericht en structureel werkt aan de 
ontwikkeling van 21st century skills en de verbinding met de omgeving. Een Brainport School 
werkt intensief samen met bedrijven in de regio om zo bij jongeren een onderzoekende en 
ondernemende houding aan te leren. Dit wordt gedaan door middel van inhoudelijke projecten 
met een levensechte context. Voor bedrijven en instellingen moet er ook een aantoonbare 
duurzame meerwaarde worden gedefinieerd.”

3. HOE GEVEN WE DAAR VORM AAN? 

BINNEN DE DEELNEMENDE SCHOLEN

Belangrijke Brainport thema’s die terug moeten komen in het Brainport onderwijs binnen de 
scholen zijn onder andere: 
 q onderzoekend, ontwerpend en ondernemend onderwijs;
 q aanleren van 21st century skills zoals samenwerken, presentatietechnieken, 
  communiceren, kritisch denken;
 q bijdragen aan de ‘mediawijsheid’ en ict-geletterdheid van leerlingen;
 q ondanks de locale tewerkstelling in de Brainport Regio wordt er toch een internationale 

oriëntatie van de leerlingen verwacht, omdat de Brainport Regio sterk internationaal 
georiënteerd is;

 q geschiedenis van de regio (ontstaan van Brainport, waaronder ‘Canon van Eindhoven’  
  van P. Lintsen, H.W. & Thoben, 2009);
 q versterkt talenonderwijs. 

Dit wordt gerealiseerd door enerzijds delen van het curriculum specifiek op Brainport te richten 
en anderzijds door een duurzame samenwerking met bedrijven tot stand te brengen, zodat zoveel 
mogelijk onderdelen van het curriculum in een levensechte context worden geleerd.
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Daartoe zal in de beginfase elk vak in elke periode een onderdeel van het curriculum koppelen aan 
een van de 21st century skills.

BINNEN HET SAMENWERKINGSVERBAND

Jaarlijks wordt er een ‘Brainport School’ conferentie georganiseerd om informatie te delen. Voor 
deze conferentie worden de deelnemende scholen, Brainport Development, het bedrijfsleven, de 
gemeenten en het hoger onderwijs uitgenodigd. De jaarlijkse conferenties dienen niet alleen ter 
inspiratie (delen van good practices), maar ook om kennis te maken met nieuwe ontwikkelingen 
en innovaties binnen Brainport en te netwerken. 

De samenwerkende scholen zullen trainingen organiseren om audits af te nemen en de 
deelnemende scholen krijgen eenmaal in de twee jaar een auditcommisisie in het kader van 
Brainport onderwijs op bezoek. 

ENKELE VOORBEELDEN

A Onderzoekend, ontwerpend leren (curriculum)
1. Alle leerlingen krijgen te maken met concrete ‘real life’ opdrachten met concrete  
 eindproducten/oplossingen waar zij aan moeten werken3).
2. Leerlingen verwerven kennis (concepten) met een probleem of context als uitgangspunt. 

Deze opzet vraagt van de leerling een actieve leerhouding en eigen inbreng. Daarnaast 
worden leerlingen meer ‘eigenaar’ van de stof en moeten een onderzoekende houding en 
vaardigheden ontwikkelen.

B Ondernemerschap
1. De school neemt deel aan bijvoorbeeld het project ‘jonge ondernemer’.
2. Een substantieel deel van de profielwerkstukken wordt voor en met externe organisaties 

uitgevoerd, bijvoorbeeld door middel van bedrijfsopdrachten.
3. Ondernemend leren maakt deel uit van het curriculum van de school. 

C  Technologische (bèta) thema’s met aandacht voor de ontwikkeling, verwerving  en 
 toepassing van hoogwaardige (technische) kennis

1. De school neemt deel aan activiteiten in de regio zoals de Dutch Technology Week, 
waarin wordt getoond wat er in de regio wordt geproduceerd. 

2. De school neemt deel aan diverse onderdelen van het Jet-Net programma.

D Innovatie en design 
1. Er wordt in het curriculum aantoonbaar gewerkt aan het stimuleren van de creatieve 

en ontwerpvaardigheden van de leerlingen.

E Internationale Oriëntatie
1. Het onderwijsprogramma kenmerkt zich door de ruime aandacht voor internationalisering.
2. Aan het eind van de derde klas voldoet de leerling aantoonbaar aan de internationalisering-

eisen binnen de kerndoelen. Binnen ten minste de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en 
economie kan de leerling er met inzicht over praten en schrijven.
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3. De leerlingen hebben aan het einde van hun schoolloopbaan deelgenomen aan 
een internationaal uitwisselingsprogramma en aan ten minste één internationaal 
samenwerkingsproject.

4.  De uitwisselingen met buitenlandse scholen worden gekoppeld aan contacten met  
bedrijven en/of externe organisaties in de Brainport Regio. 

5. De school biedt versterkt talenonderwijs aan. 

f. Oriëntatie op Brainport door samenwerking met bedrijven 
1. De leerlingen krijgen een goed beeld van Brainportbedrijven en –organisaties. Op de 

deelnemende scholen worden onder andere Brainport dagen/weken enz. gehouden met 
seminars, workshops, presentaties en/of een bedrijvenbeurs. Verder lopen leerlingen stages 
bij ‘Brainportbedrijven’.

2. Bedrijven vervullen niet alleen een rol bij het ontwerpen/bedenken van opdrachten, maar 
vervullen ook een rol bij het beoordelen van opdrachten, eindproducten, presentaties enz.

3. Delen van het curriculum op een Brainport School worden geschreven in samenwerking 
met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere organisaties uit de Brainport Regio. 

4. Leerlingen vullen een ‘Brainportfolio’, dat relevant is bij de overstap naar MBO en HBO. 
5. De school werkt samen met het primair onderwijs in de omgeving om een doorlopende 

leerlijn te ontwikkelen, ook op het gebied van Brainport onderwijs. 

Concrete voorbeelden van de drie scholen zijn terug te vinden in bijlage 1. 

4. TOT SLOT

De initiatiefnemers willen de professionele organisatie achter Brainport School, het 
onderwijsconcept, en de kwaliteit daarvan officieel bekrachtigen. Per 1 oktober 2014 zal het 
Regionale Samenwerkingsverband Brainport School een feit zijn. Hoe de structuur van de 
samenwerkingsorganisatie er uitziet, wie hierbij aangesloten zijn en wat de diverse partijen van 
het Samenwerkingsverband mogen verwachten, wordt in de komende periode ingevuld. Er zal in 
elk geval een toezichthoudend orgaan in het leven worden geroepen, met vertegenwoordigers 
van de drie startende scholen en van de ‘triple helix’ in casu de Stichting Brainport Development. 
Dit orgaan wordt onder andere verantwoordelijk voor de selectie van de nieuwe scholen. 

3)  Bij het onderzoekend en ontwerpend leren werken leerlingen als ‘onderzoeker’ en ‘ontwerper’ en ontwikkelen ze met elkaar 

hun begrip van concepten. Onderzoeken en ontwerpen zijn daarbij geen doel op zich, maar een manier van werken die vanuit de 

verwondering en nieuwsgierigheid leerlingen (samen) laat waarnemen, nadenken, handelen en reflecteren. Naast de cognitieve 

ontwikkeling geeft dit proces hen ook ruimte voor creativiteit, kritisch nadenken en handelen, samenwerken en informatie delen 

en biedt zodoende mogelijkheden aan te sluiten bij de talenten van de kinderen en hun brede ontwikkeling. Tevens biedt het 

leraren de kans om de aanwezige talenten bij kinderen te benutten en de brede ontwikkeling te volgen.

- 7 -



- 8 -



CONTACT

Leenderd van der Deijl, 
Strabrecht College
E l.vanderdeijl@strabrecht.nl

Josette Linssen, 
Heerbeeck College
E j.linssen@heerbeeck.nl 

Geert-jan Nillesen,
Jan van Brabant College
E g.nillesen@janvanbrabant.nl

Peter Cox, 
Brainport Development
E p.cox@brainportdevelopment.nl
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