


Well prepared for 
the future and a 
great time!

Heerbeeck International College 2020-2021



Waarom International College?

Internationale omgeving: High Tech Campus, 
Brainport, Design Academy

Welke competenties verlangen hogescholen 
en universiteiten?

Uitdagend en modern onderwijs: tweetalig 
onderwijs, competenties en projectonderwijs



HIC: hoe doen we dat?

Vier pijlers staan centraal:

International mindset

Science & sustainability

Design

Entrepeneurship (ondernemerschap) and

Sustainability



HIC: international mindset

TTO >  vakken in het Engels: 

Biology, Geography, Global issues, HPE, English, 
Science, Techphy, History & Drama

TTO-onderbouw certificate, Cambridge certificate

Spaans op zowel havo als vwo

Wereldonderwerpen bij alle vakken

Elk jaar een buitenlandse reis of uitwisseling

Toneel met Engelstalige acteurs

Projecten en wedstrijden met leerlingen in het buitenland



HIC: science & sustainibility

Science, Coding als vakken/ Robotica

Aandacht voor science & sustainability bij andere vakken en in 
projectweken

Excursies naar Brainportbedrijven

Bezoek Science Museum in Londen

Internationale wedstrijden en programma’s: IJSO en Brainport 
Class of Entrepreneurship

Thema in HBC-weken: bv Dutch Deltaworkers, Ecological
Village, STEAM



HIC: Design

Design is een vak

Echte opdrachten i.s.m. een architectenbureau

Ontwikkeling creatief proces: 
idee -> ontwerp -> fabricage ->promotie

Bezoek Industrial Design tentoonstellingen in binnen- en 
buitenland

Mogelijkheid in de bovenbouw voorbereidingstraject voor 
de design academy



HIC: ondernemerschap

Een attitude: durven en doen!

Projectweken, bv Create your own event

Economie/De jonge ondernemer

Gastlessen en excursies bv Strijp R of S, 
High Tech Campus, Internationale Stage

HIC Awards

Model United Nations



HIC: uitdagend en modern onderwijs

Van brugjaar tot examenjaar!

TTO vakken in het Engels en nieuwe vakken:

Global Issues, Coding, Design, Science, Drama & 
presentatietechnieken, filosofie 

Spaans in HIC havo en vwo

Meer projecten in gewone lessen en vier Heerbeeckweken
(projectweken)

Contextrijk leren: o.a. Brainportopdrachten, e-twinning, stages

Persoonlijk leiderschap: groei in competenties als 
samenwerken, presenteren, pro-activiteit. Persoonlijk digitaal 
portfolio > HIC plusdocument bij diploma



HIC: eigen afdeling en intensieve begeleiding

Coach begeleidt leerlingen in studievaardigheden en 
persoonlijke ontwikkeling.

Doorlopende leerlijn ontwikkeling competenties (rubrics) in 
leercoach/lesprogramma.

Opbouw van persoonlijk portfolio waarin talent en 
vaardigheden tot uitdrukking komen.



HIC: Voor wie is het?

Leerlingen met een havo- of vwo-advies

HIC havo of HIC vwo is niet moeilijker, wel een extra 
uitdaging vanwege:

meer inzet voor Engelstalige vakken 
leren binnen en buiten je comfortzone 

(reizen, projecten, onderzoekend leren)

Leerlingen die uitdagingen aangaan of dat willen leren

Leerlingen die Engels leuk vinden en/of geïnteresseerd 
zijn in andere landen en culturen

Leerlingen die samenwerken aan projecten leuk vinden 



HIC: Voordelen?

TTO: onderdompeling in de Engelse taal

Extra diploma’s en certificaten, bv TTO onderbouw en Cambridge 

Ondernemende attitude

Internationale competenties

HIC dossier en Plusdocument: toont competenties en ervaringen

Indicatie ouderbijdrage: €550,-



Dank u voor uw aandacht!

Vragen?
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