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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 
 
1. VOORWOORD 
 
AANLEIDING VOOR EEN BOEK 
Het invoeren van Brainportonderwijs in het bestaande curriculum is een proces dat veel tijd in en inzet 
vraagt van medewerkers, directie en leerlingen. De Brainport Scholen passen soms al jaren met 
succes vernieuwingen toe om diverse vraagstukken aan te pakken. Echter, blijft deze kennis vooral in 
de hoofden van de ontwikkelaars en wordt er niet verder doorvertaald hoe deze interventies precies 
werken. Hierdoor ontstaat een versnipperd onderwijslandschap. Een landschap waar tegelijkertijd op 
meerdere plaatsen gelijksoortige ontwikkelingen plaatsvinden, zonder dat men dat van elkaar weet. 
Op het moment dat steeds meer scholen het Brainport School concept willen invoeren, wordt ook de 
behoefte groter om ervaringen en kennis met elkaar te delen.  
 
Het doel van dit boek is om deze ervaringen en kennis overdraagbaar te maken, zodat meerdere 
scholen hiervan gebruik kunnen maken. Door kennis te delen en voort te bouwen op elkaars kennis, 
kun je als Brainport Scholen efficiënter werken. Tevens dient het boek als inspiratiebron voor de 
deelnemende scholen. Het uitwisselen van ervaringen en het gezamenlijk verrichten van 
inspanningen om de kwaliteit steeds te verbeteren is goed voor de professionele uitstraling van het 
onderwijs van de Brainport Scholen.  
 
Het zijn deze overwegingen van overdraagbaarheid, inspiratie, reflectie en professionalisering 
die hebben geleid tot het ontstaan van dit boek. 
 
VOOR WIE IS HET BOEK BEDOELD? 

Het boek is in eerste instantie bedoeld voor de docenten en het management van de 
Brainport Scholen. Het geeft antwoord op vragen als: 

• Wat is een Brainport School? 
• Hoe vertaalt zich dit in het onderwijs? 
• Hoe is de organisatie geregeld? 

 
Het boek geeft antwoord op vragen als: 

• Beantwoordt mijn good practice aan de criteria van betekenisvol Brainport School onderwijs? 
• Hoe kan ik mijn ervaringen delen met collega’s van andere scholen? 
• Wat zijn de scholingsmogelijkheden die het samenwerkingsverband biedt aan docenten en 

management? 
• Hoe maken we de betrokkenheid van het bedrijfsleven zichtbaar? 

Daarnaast heeft het boek de functie van kennismaking en vraagbaak voor ondernemingen en 
instellingen, die willen participeren in het Brainport School onderwijs. Het laat hen de mogelijkheden 
zien om met scholen samen te werken. Ook voor geïnteresseerde ouders biedt het handboek inzicht 
in de visie en de praktijk van de school waar hun kinderen onderwijs ontvangen. 
 
DE UITGANGSPUNTEN  
Bij het lezen van het boek is het belangrijk om in het achterhoofd te houden dat het boek geschreven 
is om richting te geven aan de ontwikkelingen van de Brainport scholen als: 

1. Een inspiratiebron 
2. Een naslagwerk en toolkit 
3. Kaderstellend document 
4. Een dynamisch document, dat voortdurend aangepast wordt op basis van nieuwe 

ontwikkelingen en ervaringen. 
 
Het boek is op geen manier bedoeld om handeling instructies te geven. Tevens is het doel van de 
Brainport scholen om de autonomie van de school zichtbaar te houden of zelfs te onderstrepen. 
Het samenwerkingsverband streeft niet naar identieke scholen in omgeving Brainport Eindhoven. De 
kracht van de Brainport scholen zit in de eigen identiteit en historie van de deelnemende scholen. 
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LEESWIJZER 
De opzet van dit boek is gebaseerd op die van een klassiek tekstboek. Het is mogelijk om het boek 
van voor tot achter uit te lezen. In de opbouw van het boek zijn vier lagen te onderscheiden. Drie 
lagen omvatten de structuur van de Brainport Scholen en een vierde laag, de praktijklaag, waarin laag 
3 wordt uitgewerkt naar good practices en organisatieafspraken.  

 
                 MISSIE 
 
 
 
 
   
           
                     VISIE            ORGANISATIE 
 
 
 
 
  
          ONDERWIJS             ORGANISATIE IN DE PRAKTIJK 
 
 
 
 
 
                   TOOLS                      TOOLS 
 

 
 
 
 
 

Echter, dit boek heeft als doel om te inspireren en handvatten te bieden om die inspiratie te realiseren. 
Vandaar dat het ook mogelijk is om alleen specifieke informatie op te zoeken en te gebruiken. 
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2. BRAINPORT 
 
HET BEELDMERK VAN BRAINPORT 
Het beeldmerk van Brainport Eindhoven geeft de kernwaarden weer die ten 
grondslag liggen aan de regio. De ‘>’ staat voor de innovatiekracht en 
vooruitgang van de (grote) hightech bedrijven in de regio.  

• Van Philips is bekend dat het bedrijf meer dan 50% van haar omzet 
haalt uit producten die 2 of 3 jaar geleden nog niet in de catalogus 
stonden.. 

• Bijna een kwart van de omzet van het mkb (tot 250 werknemers) in de regio komt uit 
producten die korter dan 3 jaar op de markt zijn. Voor het mkb in geheel Nederland bedraagt 
dit percentage slechts 9%. Het tekent de enorme vernieuwingsdrift van het mkb in de regio. 

Deze innovatiekracht is echter alleen mogelijk dankzij het steeds groter en fijnmaziger raamwerk van 
binnen- en buitenlandse toeleveranciers en dienstverleners rondom deze bedrijven. De ‘o’ staat dan 
ook voor het unieke ecosysteem van samenwerking in deze regio.  
 

 
Figuur: De aardappeleters door Vincent van Gogh in 1885. 
 
SAMENWERKEN 
Deze mentaliteit van samenwerking is niet nieuw. Brainport Eindhoven is ontstaan in een arme regio, 
waar de grond niet vruchtbaar was en er geen natuurlijke hulpbronnen waren. Samenwerking was op 
de arme zandgronden van de Peel in 18de /19de eeuw een noodzaak om te overleven, men had elkaar 
nodig en moest elkaar kunnen vertrouwen. Men hielp elkaar, omdat iedereen wist dat ze zelf ook weer 
hulp nodig zouden hebben.  
 
In 1897 begonnen de gebroeders Philips hun fabriek in Eindhoven, handig vanwege goedkope 
arbeidskrachten in de regio. In de eerste helft van de 20e eeuw groeide het bedrijf explosief en trok 
mensen uit heel Nederland aan, waardoor de stad en regio groeiden en een duidelijke Philips stempel 
kregen. Rond 1950 was Eindhoven een ware ´company town’, omdat Philips ook voorzag in wonen, 
onderwijs, zorg, winkels, sport en recreatie.  
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DE TRIPLE HELIX 
Begin jaren negentig kwam de crisis in de regio en vielen er massaontslagen, meer dan 30.000 FTE, 
bij DAF en Philips en hun toeleveranciers. De volgende drie heren zijn in de crisis opgestaan:  

• Rein Welschen: de toenmalige burgemeester van Eindhoven 
• Theo Hurks: de toenmalige voorzitter van de Kamer van Koophandel en bouwondernemer 
• Henk de Wilt: de toenmalige voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e 

Zij zijn samengekomen en hebben allerlei projecten ontwikkeld om de hele regio uit de crisis te halen. 
Alle 21 gemeenten in de regio hebben geld ingelegd. Dat is verdubbeld met geld uit Brussel. Dit werd 
de basis van het Stimulus programma. Het programma bleek succesvol. Hierop voortbouwend 
sloegen bedrijven, overheden en kennisinstellingen de handen ineen. Als ‘triple helix’ legden zij de 
basis voor ‘innovatie-ecosysteem’ Brainport. 
 
Rond de eeuwwisseling ging het uiteindelijk economisch beter in de regio en is het programma 
‘Horizon’ ontstaan. Voor het eerst een integraal programma waar mens, technologie en omgeving 
centraal stonden. Die integrale aanpak is tot nu toe altijd volgehouden.  

 
 
Inmiddels gaat het economisch heel goed in Brainport Eindhoven: 

§ De regionale economie groeit over de afgelopen tien jaar tweemaal zo hard als nationaal 
§ De arbeidsproductiviteit van de industrie groeit regionaal 2,5 keer zo hard als nationaal 
§ Bedrijfsleven in Brainport Eindhoven investeert veruit het meest in R&D 
§ Brainport Eindhoven is de derde grootste exportregio van Nederland 
§ Vier jaar van economische groei vertaalt zich sinds twee jaar in een groeiend aantal banen en 

een dalend werkloosheidspercentage 
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Tevens zijn 5 van de Nederlandse top R&D bedrijven in Brainport Eindhoven gevestigd: 
 

 
 
Niet alleen deze bedrijven zitten hier, ook hun toeleveranciers zitten geclusterd in deze regio: 
 

 
 
Een voorbeeld hiervan is ASML, het bedrijf dat machines maakt die chips kunnen produceren. Deze 
machines bestaan uit circa 50.000 onderdelen en zijn zo groot dat ze middels 2 Boeings vervoerd 
dienen te worden. Bij ASML wordt bepaald of de wet van Moore1 uitgevoerd kan worden. Om deze 

                                                        
1 De wet van Moore stelt dat het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling door de 
technologische vooruitgang elke 2 jaar verdubbelt. 
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machines te produceren is ASML echter afhankelijk van de hightech leveranciers (de mkb’ers) in deze 
regio. Zo produceert VDL-ETG de wafer handler; de volledig geautomatiseerde armen die de 
chipschrijver tot op de micrometer nauwkeurig in de machine zetten. Tevens gebruikt ASML de lenzen 
van Zeiss, omdat de laserstraal in de machine zo nauwkeurig moet zijn dat deze op een afstand van 
Eindhoven naar Berlijn maximaal 1 micrometer afwijking mag hebben. Bedenk hierbij dat deze 
laserstraal een dikte heeft van een nagelgroei van 10 seconden. 
De spiegels van Zeis zijn zo extreem vlak. Je kunt het vergelijken met de oppervlakte van Duitsland 
met een maximaal hoogteverschil van 1 mm. 
 
Onderstaand figuur laat zien hoe ASML verweven is met de regio. Anders dan andere bedrijven kan 
ASML hierdoor niet zomaar weg.  
 

 
 

• In blauw (ASML): de directe toeleveranciers van ASML, dat afgelopen jaar 20% van al 
zijn producten en diensten inkocht in de regio. Natuurlijk ligt het zwaartepunt van de 
eerstelijns toeleveranciers van ASML in Eindhoven en Veldhoven, maar bijna iedere 
gemeente heeft een bedrijf dat aan de hightech gigant levert. 

• In groen: bedrijven in de voedingsmiddelen verwerkende industrie die lid zijn van het 
netwerk Food Connection Point, met een zwaartepunt in het oosten van de regio. 

• In rood: de bedrijven in de hightech maakindustrie die lid zijn van het netwerk Brainport 
Industries 

 
Vanwege het unieke ecosysteem werd Brainport Eindhoven op 3 juni 2011 in New York door het 
Intelligent Community Forum (ICF) uitgeroepen tot ‘Intelligent Community of the Year 2011’ (De 
slimste regio van de wereld in 2011). Deze titel heeft de regio een enorme boost gegeven om de regio 
nóg verder op de nationale en internationale kaart te zetten.  
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3. BRAINPORT SCHOLEN 
 
De kroning tot ‘De slimste regio’ was tegelijkertijd de start van het idee voor de Brainport School. Peter 
Schaap van het Strabrecht College zag kansen om deze unieke regio verder met het onderwijs te 
verbinden, zodat ook de leerlingen een idee krijgen van wat er in de regio gebeurt. Uiteindelijk hebben 
de directeuren van het Jan van Brabant College in Helmond, het Strabrecht College in Geldrop en het 
Heerbeeck College in Best en Brainport Development (de economische ontwikkelmaatschappij voor 
Brainport Eindhoven) in 2013 besloten samen op te trekken en het samenwerkingsverband Brainport 
Scholen te starten. Een samenwerkingsverband voor havo-vwo scholen uit de Brainport regio.  
 
Het idee achter de Brainport School is dat het succes van leerlingen en studenten veelal afhangt van 
de mate waarin zij zich betrokken voelen bij en gemotiveerd worden voor de leerstof en daarbij tevens 
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. 
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. Bovendien draagt aantrekkelijk onderwijs voor leerlingen bij aan het creëren van meer 
eigenaarschap en positieve belevingen waardoor de leerresultaten hoger worden.  
 
Samen met bedrijven en instanties uit de regio kunnen scholen de leerlingen uiteenlopende 
leerervaringen bieden. Door middel van gastlessen, excursies en opdrachten vanuit het bedrijfsleven 
wordt de verbinding gemaakt tussen de schoolvakken en ‘real life’ problemen (en technologie). De 
scholen proberen in nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven op allerlei manieren de 
omgeving in het curriculum te integreren zodat de omgeving daadwerkelijk verankerd wordt in het 
curriculum en bijdraagt aan de ontwikkeling van interesses en talenten bij leerlingen. Het gaat hierbij 
nadrukkelijk niet alleen om het integreren van technologie in het curriculum, maar juist ook 
maatschappelijke problematiek rondom bijvoorbeeld zorg, energie, veiligheid en mobiliteit en 
persoonlijke ontwikkeling door meer aandacht te besteden aan het ontwikkelen van 21st century skills 
bij leerlingen. Leerlingen kunnen daardoor een gedegen keuze maken voor een toekomstige opleiding 
of baan en worden zich meer bewust van de regio waarin ze leven, de kansen die er liggen en hun 
mogelijke bijdrage aan deze regio.  
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HOOFDSTUK 2: WAT IS EEN BRAINPORT SCHOOL?  

 
 
 
1. MISSIE 
 
WAT IS DE REALITEIT VAN NU EN MORGEN? 
Het tempo waarin de wereld en dus ook de arbeidsmarkt verandert, neemt snel toe. Globalisering, 
robotisering en technologische ontwikkelingen stellen steeds andere en hogere eisen aan de 
vaardigheden van werkenden. Om voorbereid te zijn op een toekomst waarin iemand meerdere rollen 
op de arbeidsmarkt vervult in zijn of haar leven, moeten burgers goed zijn opgeleid én hun kennis en 
vaardigheden blijven ontwikkelen. 
Dit toekomstbeeld heeft de Brainport Scholen gebracht tot de volgende mission statement: 
 
 
MISSION STATEMENT: 
 
‘DE BRAINPORT SCHOOL STAAT VOOR HET AANBIEDEN VAN ONDERWIJS DAT LEERLINGEN 
VOORBEREIDT OP DE WERELD VAN  MORGEN, WAARIN EEN LEREND LEVEN ESSENTIEEL 
IS. DE SCHOOL RICHT ZICH DAARBIJ STERK OP DE OMGEVING  EN WERKT BIJ DE 
VORMGEVING VAN DIT ONDERWIJS SAMEN MET EXTERNE PARTIJEN UIT DEZE REGIO.’  
 
 
De missie van het concept Brainport School bestaat dus uit 2 kerncomponenten:  

a. Leren voor een lerend leven 
b. Omgevingsgericht leren 
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2. VISIE 
 
Voor goed onderwijs moet allereerst de vraag `gesteld worden, waartoe het onderwijs in essentie 
dient. Om deze vraag te beantwoorden maakt de Brainport School gebruik van de inzichten van Gert 
Biesta: 
 “Goed onderwijs is wereldgericht. Het onderwijs draagt bij aan het in de wereld zijn en hoe een 
individu zich hierbinnen kan positioneren. De wereld biedt weerstand en de taak van het onderwijs is 
om leerlingen de handvatten te bieden om succesvol in de wereld te kunnen zijn”.  
(Gert Biesta , The beautiful risk of education).   
De zin en de richting van het onderwijs worden volgens Biesta bepaald door drie domeinen: 

• kwalificatie, ofwel het je eigen maken van kennis en vaardigheden (specifiek of breed); 
• socialisatie, ofwel je voorbereiden op een leven als lid van een gemeenschap en 

kennismaken met tradities en praktijken (bijv. sociaal-politiek, cultureel, professioneel); 
• subjectivering, ofwel vorming van de persoon (bijv. autonomie, verantwoordelijkheid). 

 
Voor het (Brainport School)onderwijs is het de uitdaging om voortdurend een balans te vinden tussen 
de drie genoemde domeinen. 
 



Groeiboek Brainport School 2017 

 Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Stimuleringsfond Metropoolregio Eindhoven. 
 

12 

De Brainport  School zoekt die balans in onderwijs dat zich kenmerkt door:  
• leren voor de toekomst 
• onderzoekend, ontwerpend en ondernemend leren 
• leren in je eigen omgeving 
• leren in een internationale omgeving 
• leren op maat 

 
3. WAT BETEKENT DIT VOOR DE LEERLING VAN DE BRAINPORT SCHOOL ? 
 
De Brainport School is onderscheidend door eigentijds, uitdagend en betekenisvol onderwijs en 
kenmerkt zich door: 
 
LEREN VOOR DE TOEKOMST  
a. De leerling van nu wordt voorbereid op een samenleving die snel verandert. Beroepen van nu 

verdwijnen en die van straks bestaan voor een deel nog niet. Bedrijven in de regio geven dit 
voortdurend aan en zien het anticiperen hierop als dé uitdaging van de toekomst. Als de burger 
van morgen zal de leerling moeten blijven leren om alle veranderingen te kunnen bijhouden. De 
Brainport School bereidt hem hierop voor, met de ondernemers, instellingen, de overheid en de 
ouders als partners. Centraal staan 21st century skills als samenwerken, kritisch denken, 
probleemoplossend handelen, ict- en mediawijsheid, creatief denken, sociale vaardigheden en 
vaardigheden om het  eigen leren te sturen. Deze vaardigheden komen hem van pas bij het leren 
binnen én buiten de school.  

 
b. Wat betekent deze opgave voor het onderwijs?  Van nature is onderwijs behoudend en biedt het 

tijdloos onderwijs. Dat is goed, want onderwijs is het overdragen van cultuurgoed van generatie op 
generatie en dat verandert niet van de ene op de andere dag. Daarentegen heeft het onderwijs 
wel te maken met een snel veranderende wereld en technologie die vraagt om tijdgebonden 
kennis. Dit is de spagaat van veel leraren vandaag de dag. De centrale vraag is hoe combineer je 
tijdloos en tijdgebonden onderwijs?  
 

De Brainport school streeft naar omgevingsgericht onderwijs met een mix van tijdloos en tijdgebonden 
onderwijs, m.a.w. het toepassen van tijdloze kennis in een speciale tijdgebonden context. 
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ONDERNEMEND, ONDERZOEKEND, en ONTWERPEND LEREN 
Leerlingen hebben van nature de hang om zichzelf uit te dagen en zijn nieuwsgierig naar nieuwe 
dingen. Ze willen uitproberen wat ze kunnen, nieuwe dingen ontdekken en leren. De Brainport School 
speelt hierop in door leerlingen zelf actief kennis te laten vergaren, ze uit te dagen om vragen te 
stellen, door onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen. Dat vergt een ondernemende 
houding van de leerling. In het 3-O leren ligt het accent, naast het opdoen van kennis, op het aanleren 
van onderzoeksvaardigheden en het ontwikkelen van een onderzoekende en ondernemende houding. 
Deze werkwijze stelt de Brainport School wel voor een uitdaging. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen tot 
20 jaar niet goed in staat zijn zelfstandig samenhang te zien. Ze hebben hulp nodig voor het zien van 
samenhang. Verder blijkt : 

a. Samenhang en focus zijn voorwaardelijk voor effectief leren van leerlingen 
b. De puber leeft in het nu en heeft behoefte aan just in time kennis. 
c. Lineair aangeboden vakken richten zich vooral op just in case kennis 

Het belang van samenhang en focus blijkt uit onderstaand voorbeeld.  
 

Voorbeeld: 
Een krant is beter dan een weekblad. Het strand is  een betere plek dan de straat. Eerst 
kan men beter  rennen dan lopen. Je moet het wellicht een aantal keren proberen. Het 
vraagt wat handigheid maar is makkelijk te leren. Zelfs kinderen kunnen er plezier aan 
beleven. Wanneer je eenmaal succes hebt, treden er nauwelijks nog complicaties op. 
Vogel komen zelden te dichtbij. Regen zorgt ervoor dat het heel snel doornat wordt. Als 
er geen complicaties optreden, kan het zeer vredig zijn. Een rots kan als anker dienen. 
Als dingen echter losbreken, krijg je geen tweede kans. 

 
Na het lezen van dit voorbeeld is het niet duidelijk waar deze tekst over gaat en lijkt de tekst een 
onsamenhangend geheel. Echter, wanneer aangegeven wordt dat het gaat om vliegeren (focus), dan 
wordt de samenhang in de tekst ineens duidelijk. Een voorbeeld van het belang van integraal 
onderwijs.  
 
De Brainport School ziet het omgevingsgerichte 3-O leren als een uitstekend middel om de transitie 
van gefragmenteerd lineair opgebouwd onderwijs naar integraal onderwijs te maken. 
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LEREN IN JE EIGEN OMGEVING  
De Brainport School ontleent zijn naam niet alleen aan haar ligging in de Brainportregio, maar vooral 
doordat het gebruik maakt van de mogelijkheden die deze high tech regio biedt voor het invullen van 
het onderwijs. Hierdoor ontstaat omgevingsonderwijs dat de routine van het schoolse leren doorbreekt 
en de leerling motiveert om actief te leren. Het brengt de werkelijkheid van de leerling in de klas en 
geeft de docent de mogelijkheid om aan te sluiten bij de schoolomgeving en de leefwereld van de 
leerling. Omgevingsonderwijs kan er toe  leiden dat leerlingen hun omgeving leren waarderen en zich 
er meer verbonden mee gaan voelen. Voor bedrijven en instellingen in Brainport Eindhoven is de 
binding van talent  een belangrijke overweging om te participeren in de vormgeving van 
omgevingsgericht onderwijs. 
 
LEREN IN EEN INTERNATIONALE OMGEVING  
Scholen dienen leerlingen steeds meer voor te bereiden op een steeds internationaler wordende 
samenleving en arbeidsmarkt. Dat geldt zeker voor Brainport Eindhoven. Voor de leerling van de 
Brainport School betekent dit dat er veel aandacht is voor taalvaardigheid , intercultureel bewustzijn 
en internationale samenwerking en communicatie. Internationalisering is een structureel onderdeel 
van het onderwijsprogramma van de Brainport School. Interculturele communicatie gaat nadrukkelijk 
óók om het ontwikkelen van het vermogen om te gaan met mensen uit het buitenland in de eigen 
omgeving. 
 
LEREN OP MAAT  
Onderwijs draagt zorg voor de talentontwikkeling van iedere leerling.  Talenten ontwikkel je het beste 
door veel uiteenlopende ervaringen op te doen. Dat doet de Brainport School door in samenwerking 
met partners in de regio levensechte contexten te gebruiken die aansluiten bij de interesses en 
vaardigheden van de leerlingen. Een belangrijk aspect is de vrijheid die de leerling heeft bij de keuze 
en de uitwerking van bedrijfsopdrachten, zodat hij zijn eigen leren kan sturen.  
 
De achterliggende gedachte: geen twee kinderen zijn hetzelfde en dus zijn er ook verschillen tussen 
kinderen als het gaat om de meest effectieve manier van leren. Een belangrijk aspect van effectief 
onderwijs is dus de mate waarin de school erin slaagt om deze verschillen in talenten te herkennen, te 
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erkennen en er wat mee te doen. Op het moment dat er met succes wat gedaan wordt met deze 
verschillen wordt er onderwijs op maat gegeven.  
 
De Brainport School stelt de leerhouding van het kind centraal. 
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De school kan nog zo'n goede leerstof en didactiek hebben, maar de leerhouding van het kind maakt 
uit of het onderwijs effectief is. Een actieve en gemotiveerde leerhouding speelt hierbij een belangrijke 
rol. Voor deze leerhouding moet aan 3 basisbehoeftes voldaan zijn om leerlingen open te laten staan 
voor leren nl. competentie, relatie en autonomie. Deze 3 basisbehoeftes worden duidelijk in de 
volgende stellingen: 
 

1. 'Ik ben iemand die iets kan'. Wanneer deze competentiebeleving bij een leerling ontbreekt, 
wordt het leren geblokkeerd. 

 
2. 'Ik leer graag met anderen, voel me veilig en durf me kwetsbaar op te stellen’. Als dit 

gevoel van verbondenheid op school en in de klas ontbreekt  zit het kind niet voldoende lekker 
in zijn vel om tot leren te kunnen komen. Vanuit relaties komt de mens tot prestaties.  

 
3. 'Ik ben zelfstandig en krijg ruimte om het op mijn manier aan te pakken'. Het ontbreken 

van deze beleving van onafhankelijkheid leidt ertoe dat leerlingen niet zelfstandig productief 
gaan denken, maar steeds een beroep zullen doen op anderen. 

 
CO-CREATIE 
De Brainport School opereert in een netwerk van scholen waarin samenwerken en het delen van 
inzichten en good practices  belangrijke instrumenten zijn. Co-creatie, samenwerken en delen zorgen 
ervoor dat het vormgeven van Brainport onderwijs versneld wordt en de kwaliteit van het onderwijs 
geborgd wordt.  
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HOOFDSTUK 3: LEREN IN DE BRAINPORT SCHOOL 
Iedere school zal vanuit zijn eigen identiteit en historie vorm willen geven aan de geschetste visie op 
leren.  Ondanks de gemeenschappelijke visie op leren zal de Brainport School zich daardoor kunnen 
onderscheiden van de andere scholen. Dat is ook nadrukkelijk het streven van het 
samenwerkingsverband. 
 
1. ONDERNEMEND, ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN (3-O LEREN) 
 
ONDERNEMENDHEID 
Het 3-O leren begint met een ondernemende houding van de leerling. Er is verschil tussen een 
ondernemende houding bij leerlingen stimuleren en leerlingen leren om een onderneming op te 
zetten, zoals bijv. in de programma’s jonge ondernemer, econasium, good companies en 
entreprenasium gebeurt. Voor beide situaties wordt de term ondernemende houding gebruikt. Binnen 
3-O leren gaat het over de ondernemende houding (bijv. initiatief nemen, doorzettingsvermogen) die 
overal in het doen en laten van leerlingen terug kan komen. 
 
Kenmerkend aan ondernemend leren is dat het initiatief tot leren bij de leerling ligt. Er wordt gewerkt 
vanuit de vraag van de leerling. Hierbij is het dus belangrijk dat de leerling een ondernemende 
houding heeft en ook daadwerkelijk op onderzoek uitgaat. Creativiteit, prestatiegerichtheid, 
doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, flexibiliteit en doorzettingsvermogen zijn belangrijke 
persoonskenmerken van een ondernemende leerling. Daarnaast spelen vaardigheden als 
organiseren, samenwerken en netwerken een belangrijke rol. 
Onderzoekend en ontwerpend leren  doet een sterk beroep op de ondernemende vaardigheden van 
de leerling. 
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Het ondernemend onderwijs van de Brainport School wil deze competenties trainen en is te 
herkennen aan onder meer de volgende elementen: 

• leerlingen kunnen eigen initiatief tonen; 
• leerlingen kunnen creativiteit tonen; 
• leerlingen gaan verantwoordelijkheden aan en komen ze na; 
• leerlingen geven en krijgen feedback met betrekking tot hun ervaringen; 
• leerlingen werken in groepsverband toe naar een concreet eindproduct; 
• leerlingen maken een verbinding met de  werkelijkheid – functioneel omgevingsgericht leren. 

 
De Brainport School realiseert hiermee een onderwijsetting waarin de leerlingen hun ondernemende 
vaardigheden kunnen tonen en oefenen. 
 
ONDERZOEKEN EN ONTWERPEN 
 
Ondernemend, Onderzoekend en Ontwerpend Leren heeft als doel om leerlingen gestructureerd te 
laten werken aan reële vraagstukken en hen in een vroege fase kennis te laten maken met een 
wetenschappelijke manier van werken.  
 
Bij Onderzoekend en Ontwerpend Leren voeren leerlingen onderzoek uit op basis van (eigen 
gestelde) onderzoeksvragen, of ontwerpen ze oplossingen voor geconstateerde problemen of 
behoeftes.  
 
Het onderwijsproces biedt voor zowel de leerlingen als de leerkracht handvatten om gestructureerd te 
leren werken aan een bepaald probleem of vraagstelling en zich daarbij te richten op het ontwikkelen 
van de bijbehorende vaardigheden. 
 
ZEVENSTAPPENMODEL 
Het onderzoekend en ontwerpend leren verloopt via een model met zeven stappen.  
 
Onderzoekend leren  Ontwerpend leren 
  A1. Confrontatie B1. Probleem constateren 
A2. Verkennen B2. Verkennen 
A3. Opzetten experiment B3. Ontwerpvoorstel maken 
A4. Uitvoeren experiment B4. Ontwerpvoorstel uitvoeren 
A5. Concluderen B5. Testen en bijstellen 
A6. Presenteren / Communiceren B6. Presenteren/ Communiceren 
A7. Verdiepen B7. Verdiepen 
 
Deze stappen worden in onderstaande figuren verder toegelicht. In elke stap is het de bedoeling dat 
de leerlingen tot een nieuw doel komen. De manieren om daar te komen kunnen door de leraar 
gevarieerd worden.  
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Werken vanuit het zevenstappenplan betekent niet dat de leerlingen de stappen in deze volgorde 
volgen. Onderzoekers en ontwerpers werken ook niet zo. Bij onderzoeken en ontwerpen spelen alle 
stappen een rol, maar niet in een van te voren vastgestelde volgorde. Zo kunnen er tijdens het 
verkennen (A2) redenen zijn om de eerder vastgestelde grens van het thema (A1) aan te passen. Of 
bij het uitvoeren van het ontwerp (B4) kan het nodig zijn het materiaal dat gebruikt zou gaan worden te 
verkennen (B2) of te onderzoeken (A3 en 4) en opnieuw keuze te maken. Met andere woorden, niet 
alleen de volgorde van de stappen ligt niet vast, maar ook het ontwerp- en het onderzoekstraject zijn 
niet helemaal te scheiden. Dit vraagt om een zekere mate van flexibiliteit tijdens de uitvoering van de 
lessen. In plaats van identieke eindproducten of ingevulde kopieerbladen, zullen leerlingen gevoed 
door hun creativiteit en andere capaciteiten een grote verscheidenheid aan producten laten zien als 
opbrengst van de lessenserie. 
 
 
DE LEERKRACHT 
De begeleiding van de leerkracht is tijdens de verschillende fasen van essentieel belang om de 
leeropbrengsten bij de kinderen te verhogen. Dit vraagt van de leerkracht inzicht in de denk- en 
werkwijzen die bij ondernemen, onderzoeken en ontwerpen worden gebruikt. Maar ook een houding 
die leerlingen motiveert en uitdaagt op onderzoek uit te gaan, nieuwsgierig te zijn, problemen te 
signaleren en deze op te lossen. 
 
DOEL 
Wat willen de Brainportscholen bereiken op het gebied van 3-O leren en het aanleren van 21st 
century skills? De Brainport Scholen hebben de gezamenlijke intentie ervoor te zorgen dat alle 
leerlingen die onderwijs genoten hebben op een Brainport School: 

 
A. Een ondernemende houding ontwikkelen doordat zij: 

1. deel hebben genomen aan een programma waarin het accent ligt op ondernemen 
bijv. jonge ondernemer, mini-ondernemer, econasium, entreprenasium; 

2. opdrachten voor externe organisaties hebben uitgevoerd (bijv. bedrijfsopdrachten); 
3. in het gevolgde curriculum hebben geleerd om initiatief te nemen, met  tegenslag 

leren omgaan, hebben leren netwerken enz.. 
 

B. Een onderzoekende houding en onderzoeksvaardigheden ontwikkelen en leren om een 
oplossing te ontwerpen doordat zij: 
1.  te maken krijgen met concrete “real life” opdrachten met concrete 

 eindproducten/oplossingen waar zij aan moeten werken; 
2.  kennis verwerven (concepten) met een probleem of context als  uitgangspunt. 

 
C.  Een ontwikkeling hebben doorgemaakt op het gebied van 21ste century skills doordat zij in 

het leerproces hebben geoefend met de verschillende vaardigheden en hierop zijn beoordeeld 
d.m.v. rubrics en deze zijn  opgenomen in hun  portfolio zodat hun ontwikkeling zichtbaar is. 
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2. INTERNATIONALE ORIËNTATIE BINNEN DE BRAINPORT SCHOLEN 
 

De werkgroep internationalisering van de Brainport Scholen heeft nadrukkelijk een rol gespeeld bij de 
totstandkoming van de onderwijsvisie “We are the future”. Het rapport is een resultaat van de 
samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven, overheid, ouders en kinderen en toont een duidelijke 
visie op de internationalisering binnen Brainport Eindhoven. De Brainport Scholen willen 
internationalisering nadrukkelijker opnemen in hun onderwijsaanbod. Door gezamenlijke ontwikkeling 
en uitwisseling van leermethoden en lesmateriaal willen ze een versnelling tot stand brengen en het 
bereik van deze investeringen vergroten. Door maximaal aan te sluiten bij de leefwereld van de 
leerlingen en gebruik te maken van de kennis, context en de omgeving van de school kunnen scholen 
relatief laagdrempelig investeren in internationalisering. Het regionale bedrijfsleven, overheid en 
internationale kenniswerkers kunnen hier een belangrijke rol spelen. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

AMPLIFY INTERNATIONAL COOPERATION & COMMUNICATION SKILLS
At all levels employees are exposed to different cultural perspectives in the workplace; not only 
employees in high tech organizations, but also the cashier at the local super market. This requires 
skills to cooperate and communicate in an international context for everyone. 

FOCUSING ON
b  Primary Schools
b  Secondary Schools
b  Vocational Education

RECOMMENDATIONS
The recommendations below will accelerate the realization of the vision. 

Multi-helix partners in Brainport are invited to start their own initiatives to realize the recommendations. 

PRIMARY EDUCATION
! Stimulate offering bi-lingual Dutch-English international education in local primary 

schools, as an answer to the demand from the international parents living in these 
districts. At the same time, stimulate to start at an earlier stage with English lessons 
in all schools, setting a higher quality. Create cultural awareness by stimulating 
curiousness in the context and environment of pupils and their parents. Incorporate 
these topics of internationalization in a broader Brainport Education scheme for the 
whole region.

SECONDARY EDUCATION
" Build further on the proven concept of the Brainport Schools region wide, to 

stimulate and include internationalization in the policies of all secondary schools 
in terms of language skills, cultural awareness and international cooperation 
and communication. Incorporate these topics of internationalization in a broader 
Brainport Education scheme for the whole region.

ATTRACT & RETAIN INTERNATIONAL KNOWLEDGE WORKERS 
To meet the demand for staff of the industry and knowledge institutes, the region should 
provide a distinctive climate, including high quality international education, in order to 
attract and retain international talent.

VISION
“Within 5 years, ALL SCHOOLS in the Brainport region will have incorporated 

INTERNATIONALIZATION in their policy as part of a broader BRAINPORT EDUCATION 
scheme and have translated this into specific activities together 

with the MULTI-HELIX PARTNERS."

WE ARE THE FUTURE
INTERNATIONALIZATION OF EDUCATION IN BRAINPORT

Owing to far-reaching globalization and digitization, the economic and social environment in the world is changing rapidly and is disruptive in many ways. 
To maintain our competitiveness in this world, we need to understand and adapt to these changes. This requires that everyone understands the complex task 

on hand, of realigning within an international context and developing a flexible attitude that allows for change. An answer to this is the collaboration of 
educational institutes in the Brainport region to form and execute a Brainport Education scheme, of which internationalization is an important topic.

WORLD CITIZENSHIP & RESILIENT SOCIETY
Living in an international society means facing more and more societal 
challenges which go beyond our borders. Looking at these challenges 
from different perspectives helps to create a more resilient society. 

INTERNATIONAL COMPETENCIES
b  Language skills: master one or more foreign  
  languages.
b  Cultural awareness: positive attitude towards 
  and knowledge of other cultures.
b  Skills for international cooperation and 
  communication.

Brainport Education elaborates 
on 3O-learning, developing 21st 
century skills, a rich contextual 
learning environment and 
international competencies.

b  Education
b  Companies
b  Government

b  Parents
b  Children 

INTERNATIONAL SCHOOL EINDHOVEN
# The International School Eindhoven will continue to ensure that its students will 

have the skills, knowledge and dispositions to meet the demands of a knowledge-
based, globalized, and technology-centered 21st century economy. The ISE will be 
one of the schools to organize professional development opportunities for educators 
within the region to advance this unique and inspiring vision of a Brainport 
Education, and with the aim, in particular, to develop internationally-minded, 
multilingual and creative students who will become the employees and leaders of 
the future.

VOCATIONAL EDUCATION
$ Stimulate internationalization of vocational education towards multilingualism, 

cultural awareness and international cooperation and accomplish international 
vocational education in English within certain domains, with an active contribution 
from the multi-helix partners. 

OTHER TARGET GROUPS
% Examine the possibilities for strengthening international skills in preschool facilities, 

special or inclusive education and training for specific target groups such as children, 
status holders and migrant workers.

GENERAL
& Ensure a continuous curriculum for all aspects of internationalization, within and 

between schools, in the whole range from primary education to higher education. 
' Define a Brainport reference level (minimal objective standard) for the 

internationalization of education.
( Invest in professional support for educators in order to achieve the goals of 

internationalization.
) Involve the multi-helix partners, namely all educational institutes, parents and children, 

employers, and government in educational developments and implementation.
* Appoint an Advisory Committee in which all multi-helix partners are represented, 

that stimulates the realization of the vision, recommendations and actions. 

www.brainport.nl

WHY?



Groeiboek Brainport School 2017 

 Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Stimuleringsfond Metropoolregio Eindhoven. 
 

22 

3. ICT BINNEN DE BRAINPORT SCHOLEN 
 
De Brainportscholen hebben de gezamenlijke intentie ervoor te zorgen dat alle leerlingen die 
onderwijs genoten hebben op een Brainportschool over basiskennis en basisvaardigheden 
beschikken als het gaat om mediawijsheid en ICT-geletterdheid. Zij zijn aantoonbaar mediawijs. 
Vanuit deze intentie zijn deze thema’s verder uitgediept door een werkgroep bestaande uit ICT- 
innovatoren van diverse Brainportscholen.  
 
De gewenste eisen voor wat betreft mediawijsheid- competenties voor leerlingen die onderwijs 
hebben genoten op Brainportscholen, zijn op een leerlinggerichte manier omschreven. 
Het is aan de Brainportscholen hoe zij hier verder in de praktijk vorm aan willen geven. 
Gezien het feit dat enkele Brainportscholen een start hebben gemaakt met het “badging” systeem, lijkt 
het voor de hand te liggen dat er op termijn ook badges voor mediawijsheid worden ontwikkeld die 
aansluiten op de competenties die in dit stuk beschreven staan. 
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overtuigingen schuilt. 

 Je herkent w
anneer 

m
ediaboodschappen 

vooroordelen, rolpatronen 
en ideologieën bevestigen 
en versterken. 

 Je kunt kritisch 
analyseren hoe 
afspraken en 
gebruiken 
binnen de 
m

ediaw
ereld van 

invloed zijn op 
hoe w

ij als 
sam

enleving 
tegen bepaalde 
zaken aan 
kijken. Je kunt 
ook analyseren 
hoe dit alles van 
invloed is op de 
norm

en en 
w

aarden binnen 
een cultuur. 
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G
EB

R
U

IK
 

   G
1 

0 N
iveau 

N
iveau 1 

N
iveau 2 

N
iveau 3 

N
iveau 4 

A
pparaten, softw

are 
en toepassingen 
gebruiken 

 Je begrijpt niet goed 
hoe 
apparaten en 
program

m
a’s w

erken 
en w

eet daarom
 niet 

w
at 

er allem
aal m

ogelijk is 
en 
dus m

aak je daardoor 
te w

einig gebruik van 
de  
m

ogelijkheden. 
        

 Je snapt de basisfuncties 
van 
apparaten en toepassingen. 
Je gebruikt e-m

ail, internet, 
m

obiele telefoon en sm
s 

w
anneer dat door de 

om
geving gevraagd w

ordt, 
m

aar doet dit niet uit eigen 
bew

eging. Je bent niet op 
zoek 
naar nieuw

e m
ogelijkheden. 

 Je gebruikt e-m
ail, 

internet, 
m

obiele telefoon en 
sm

s 
regelm

atig. Je hebt een 
profiel op een of 
m

eerdere 
sociale netw

erken. Je 
speelt verschillende 
gam

es. 
Je uploadt af en toe 
eigen 
content. Je kijkt bij 
nieuw

e 
m

ogelijkheden de kat 
uit 
de boom

 en begint er 
pas aan als anderen 
dat ook doen. 

 Je bent een actief 
gebruiker van 
diverse nieuw

e m
edia. 

Je speelt diverse 
gam

es. Je 
com

m
uniceert via 

diverse applicaties m
et 

vrienden en collega’s. 
Je uploadt eigen 
audiovisueel m

ateriaal. 
Je bent actief binnen 
diverse sociale 
netw

erken. Je doet dit 
alles ook m

obiel, via 
sm

artphone of tablet. 
Je kan de diverse 
m

edia gebruiken en 
com

bineren. Je hebt 
een 
voorbeeldfunctie 
binnen jouw

 groep in 
het gebruiken van 
apparaten en 
toepassingen. 

 Je volgt 
technologische 
ontw

ikkelingen op de 
voet en probeert de 
nieuw

ste uit. Je m
aakt 

daarbij onderscheid 
tussen nuttige 
toepassingen en 
com

m
erciële hypes. Je 

m
aakt je nieuw

e 
toepassingen eigen, 
tw

eakt deze naar 
behoefte en integreert 
ze binnen een 
persoonlijk 
m

ediasysteem
. Je 

creëert m
et deze 

toepassingen 
hoogw

aardige content 
en zet deze in om

 te 
com

m
uniceren en 

doelen te realiseren. 



G
roeiboek B

rainport S
chool 2017 

 
D

it project is m
ede m

ogelijk gem
aakt door een bijdrage uit het Stim

uleringsfond M
etropoolregio Eindhoven. 

 
26 

 TO
E

LIC
H

TIN
G

 O
P

 D
E

 C
O

M
P

E
TE

N
TIE

S
 

 G
1. A

pparaten, softw
are en toepassingen gebruiken. 

A
ctief deelnem

en aan de m
ediasam

enleving begint m
et de vaardigheden om

 m
edia technisch te kunnen gebruiken. V

an basisvaardigheden als een m
uis 

besturen of een bijlage openen, via ingew
ikkelder vaardigheden als internet op je m

obiel instellen of een P
rezi m

aken, tot com
plexe vaardigheden als een 

video editen of een w
ebsite bouw

en. M
edia technisch kunnen gebruiken houdt ook het kunnen beperken van gebruiksrisico’s in. E

en m
ediaw

ijs iem
and plakt 

een cover op z’n sm
artphone, kiest veilige w

achtw
oorden, activeert secure brow

sing en dow
nloadt een antidiefstalapp op z’n tablet. 

D
aarnaast gaat het hier om

 een houding ten opzichte van m
edia. W

ie m
ediaw

ijs is, staat open voor gebruik van nieuw
e m

edia, m
aar w

ordt er ook geen slaaf 
van. H

ij of zij exploreert nieuw
e toepassingen en technologieën actief, m

aar laat zich niet door iedere hype m
eeslepen en zet zijn of haar telefoon ook w

el 
eens uit. 
 G

2. O
riënteren binnen m

edia om
gevingen 

In onze leefw
ereld zijn m

edia steeds nadrukkelijker aanw
ezig en brengen w

e m
eer en m

eer tijd door binnen om
gevingen die volledig online of virtueel zijn, 

zoals Facebook en S
econd Life. M

ediaw
ijs zijn betekent: vlot kunnen bew

egen binnen m
ediaom

gevingen. A
llereerst gaat het om

 je w
eg w

eten te vinden in 
afgebakende om

gevingen: een gam
e kunnen  uitspelen, de inform

atie die je zoekt kunnen vinden op een w
ebsite, en door het m

enu van je m
obiel kunnen 

navigeren. D
aarnaast gaat het om

 inzicht in de sam
enhang van m

ediatoepassingen. H
et is goed dat je een in W

ord gem
aakte tabel m

akkelijk in een 
P

ow
erP

oint kunt plakken. Ten slotte gaat het om
 de keuze tussen m

ediatoepassingen. W
anneer gebruik je je m

obiel en w
anneer  is het handiger je laptop 

open te klappen? W
anneer volg je een nieuw

sgebeurtenis op  tv en w
anneer op Tw

itter? E
nz.. 

 G
2 

0 N
iveau 

N
iveau 1 

N
iveau 2 

N
iveau 3 

N
iveau 4 

O
riënteren binnen 

m
edia-om

gevingen 
 Je w

eet niet goed hoe 
je binnen een m

edia-
om

geving iets m
oet 

doen. 
    

 Je w
eet de w

eg in een 
beperkte 
m

edia-om
geving, kan m

et 
een 
enkelvoudige m

enu-
structuur 
overw

eg (zoals een krant, 
een 
w

ebsite, of het 
bedieningsm

enu van een 
televisie). 

 Je kunt je w
eg vinden 

binnen 
m

edia-om
gevingen 

w
aarin 

apparaten en/of 
toepassingen op 
lineaire w

ijze m
et 

elkaar verbonden zijn 
(zoals bij een gam

e 
binnen een sociaal 
netw

erk, de koppeling 
tussen fotocam

era en 
pc, 
of softw

arepakketen 
van 
dezelfde fabrikant). 

 Je w
eet de w

eg binnen 
m

ediaom
gevingen 

w
aarin 

apparaten, content en 
toepassingen op 
m

eerdere 
m

anieren m
et elkaar 

verbonden zijn of 
kunnen 
w

orden (zoals 
sm

artphones,video 
editors en sociale 
netw

erken). 

 Je schakelt trefzeker 
om

 van de ene naar 
de andere toepassing 
en tussen apparaten. 
Je koppelt apparaten 
en toepassingen aan 
elkaar en voegt ze 
sam

en tot een 
persoonlijk 
m

ediasysteem
. Je 

w
eet w

elke 
toepassingen het best 
te gebruiken zijn. 
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C
O

M
M

U
N

IC
A

TIE 

    
 

C
2  

0 N
iveau 

N
iveau 1 

N
iveau 2 

N
iveau 3 

N
iveau 4 

 C
ontent 

C
reëren 

 Je m
aakt zelf geen 

m
ediacontent. 

 Je kunt digitaal berichten 
versturen. 

 Je verstuurt berichten 
m

et foto’s en video’s 
m

et verschillende apps. 

 Je gebruikt m
edia voor 

nuttige zaken. Je kunt 
foto’s en video’s 
bew

erken voordat je ze 
gebruikt en deelt. Je 
m

aakt nuttig gebruik 
van de m

ogelijkheden 
van de app. zoals  bijv. 
W

hatsA
pp 

 

 Je m
aakt je eigen 

w
ebsite.  

Je neem
t deel aan 

forum
s en 

kennisbanken sam
en 

m
et anderen. Je m

aakt 
m

ooi en goed 
professioneel audio- 
en videom

ateriaal en 
kiest hiervoor het juiste 
m

edium
. 

C
1 

0 N
iveau 

N
iveau 1 

N
iveau 2 

N
iveau 3 

N
iveau 4 

 Inform
atie vinden en  

verw
erken 

 Je kunt m
et de m

edia  
geen geschikte en 
betrouw

bare inform
atie 

vinden. 

 Je kunt allerlei bronnen 
gebruiken voor het vinden 
van inform

atie, zow
el in 

boeken als digitaal. 

 Je kunt inschatten hoe 
betrouw

baar je bron is 
en je kunt 
onderscheiden of het 
voor verm

aak of 
serieuze zaken is 

 Je kunt soepel 
schakelen tussen 
allerlei soorten bronnen 
( digitaal en analoog ). 
D

ezelfde inform
atie uit 

verschillende bronnen 
kun je schiften in 
betrouw

baar en juist en 
onbetrouw

baar en 
vaag. 

 Je hebt je eigen 
m

ethode voor het 
zoeken naar inform

atie 
in sociale netw

erken 
en m

edia 
toepassingen. 
Je kunt de 
belangrijkste 
inform

atie eruit halen 
en op een geschikte 
m

anier delen m
et de 

anderen. 
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C
3 

0 N
iveau 

N
iveau 1 

N
iveau 2 

N
iveau 3 

N
iveau 4 

 P
articiperen in 

sociale netw
erken 

 Je zit nog niet op een 
sociaal netw

erk 

 Je volgt enkele vrienden en 
fam

ilieleden  op soc. 
netw

erken. 
Je reageert hierop op de 
goed m

anier. 

 Je volgt niet alleen 
vrienden en fam

ilie op 
netw

erken m
aar ook 

beroepsm
atig of tijdens 

je studie . Je reageert 
op een nette m

anier. 

 Je hebt goede en 
m

ooie profielen op 
diverse netw

erken, die 
zinvol zijn. 
D

e inhoud kan leuk 
en/of professioneel zijn. 
Je reacties op anderen 
zijn goed, opbouw

end 
en goed voor de ander. 
Je bouw

t hierm
ee 

nieuw
e relaties. 

 Je m
aakt anderen 

geïnteresseerd in soc. 
netw

erken. Je houdt 
rekening m

et jezelf en 
anderen op het 
netw

erk en je houdt je 
aan de regels. 
Je w

ijst anderen op 
w

angedrag. 

 TO
E

LIC
H

TIN
G

 O
P

 D
E

 C
O

M
P

E
TE

N
TIE

S
 

 C
1. Inform

atie vinden en verw
erken 

In de huidige sam
enleving is inform

atie in overvloed beschikbaar. D
enk bijvoorbeeld aan de publieke en com

m
erciële om

roepen die 24 uur per dag 
uitzenden. O

f aan de drie m
iljoen kranten die dagelijks w

orden gepubliceerd in ons land. W
ist je dat de N

ederlandse bibliotheken jaarlijks honderd m
iljoen 

boeken uitlenen? 
H

et inform
atieaanbod op het internet is nog groter. A

ls je de volledige w
ebpagina van W

ikipedia uitdraait, krijg je een stapel prints van m
eer dan 500 m

eter 
hoog! E

n het aantal via G
oogle beschikbare internetpagina’s bedraagt m

eer dan een biljoen. O
ok via R

S
S

feeds, diensten als N
u.nl, S

um
m

ify en S
coop.it, en 

sociale netw
erken als Tw

itter en LinkedIn kom
t er veel inform

atie tot ons. M
aar w

anneer ben je m
ediaw

ijs? Iem
and die m

ediaw
ijs is kan: de inform

atie die 
hij/zij zoekt vinden de inform

atie die hij/zij nodig heeft selecteren bepalen of de inform
atie betrouw

baar is of niet. N
aast slim

m
e zoekstrategieën heb je 

vaardigheden nodig om
 inform

atie op te slaan, her te gebruiken en te delen. K
ortom

: m
ediaw

ijs zijn  etekent dat je optim
aal gebruik kunt m

aken van relevante 
inform

atie door deze zinvol op te slaan en te delen m
et anderen. 

 C
2. C

ontent creëren 
D

e huidige m
ediasam

enleving is een 2.0 sam
enleving. D

at betekent dat w
e interactief om

gaan m
et m

edia. W
e kijken en luisteren niet alleen, m

aar plaatsen 
zelf ook reacties op social m

edia of blogs en zetten foto’s op Instagram
 of film

pjes op Y
outube. M

aar ook als je er zelf w
einig op zet is het toch van belang dat 

je leert hoe je een boodschap over kunt brengen via internet. A
ls je een baan zoekt heb je een LinkedIn profiel nodig en zal er door toekom

stige w
erkgevers 

op je Facebook w
orden gekeken. V

erenigingen hebben w
ebsites en zijn aanw

ezig op social m
edia. A

ls je op vakantie bent gew
eest kun je je verhalen en 

foto’s delen op een vakantieblog of een Facebook pagina. 
H

et is dus van belang dat je jezelf en je boodschap kunt presenteren aan de w
ereld. D

at eist nieuw
e vaardigheden van je. Je m

oet nadenken over je 
doelgroep en w

elk m
edium

 het beste past bij w
at jij w

il vertellen. D
aarnaast kom

t je boodschap beter over als die er m
ooi uitziet, w

ant één beeld zegt vaak 
m

eer dan duizend w
oorden. M

ediaw
ijs zijn 
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C
3. D

eelnem
en aan een sociaal netw

erk. 
G

em
iddeld 3 uur per dag zijn jullie bezig op een sociaal netw

erk. W
hatsA

pp, Instagram
, M

indcraft, Tw
itter, S

napchat en Facebook zijn enkele voorbeelden. 
N

eem
 je niet deel aan zo'n netw

erk dan m
is je een heleboel belangrijke dingen, zodat je er niet m

eer echt “bijhoort”. H
et deelnem

en aan zo'n netw
erk is 

natuurlijk aan regels gebonden. Je gedrag, taalgebruik en norm
en zijn erg belangrijk. A

ls je die regels kent, w
eet je ook hoe jij je m

oet gedragen op het w
eb. 

H
et is ook belangrijk dat je w

eet hoe zo'n netw
erk w

erkt en w
aar het voor bedoeld is. D

at heet m
ediaw

ijsheid. B
ij m

ediaw
ijsheid houd jij je aan alle regels, 

w
aarbij je ook goed aan de anderen in het netw

erk denkt. Zo kun je veel van elkaar leren!  H
et program

m
a "Internetpesters aangepakt" van P

eter R
. de V

ries 
is een m

ooi voorbeeld van w
at er m

is kan gaan als je het niet volgens de regels doet. 
 STR

A
TEG

IE 
S1 

0 N
iveau 

N
iveau 1 

N
iveau 2 

N
iveau 3 

N
iveau 4 

 R
eflecteren op het  

eigen m
ediagebruik  

 Je denkt niet na over je 
eigen m

ediagebruik.. 

 Je bent jezelf bew
ust 

van hoe je m
edia 

m
eestal gebruikt. 

 Je bent niet onnodig 
vaak en te lang m

et 
m

edia bezig.  
Je snapt hoe m

edia je  
verleiden om

 steeds  
verder te lezen, kijken, 
klikken of spelen. 

 Je beseft hoe je  eigen 
m

ediagebruik invloed 
heeft op jouw

 
levensstijl. Je hebt door 
hoe je eigen gebruik 
van m

edia  van invloed 
is op je eigen kijk op de 
w

ereld (‘je bent w
at je 

surft/kijkt/speelt/ 
dow

nloadt’). 

 Je ontw
ikkelt een 

bew
uste strategie om

 
optim

aal m
et m

edia om
 

te gaan. Je doseert 
w

anneer w
elke m

edia 
gebruikt w

orden. Je 
w

eet m
edia op het 

juiste m
om

ent in én uit 
te schakelen. Je houdt 
je kijk op de w

ereld  
ruim

 door verschillende 
m

edia op verschillende 
m

anierente gebruiken. 
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S2 
0 N

iveau 
N

iveau 1 
N

iveau 2 
N

iveau 3 
N

iveau 4 
 D

oelen realiseren 
m

et m
edia  

 Je m
aakt geen gebruik 

van m
edia bij het 

nastreven van je eigen  
doelstellingen. 

 Je kunt digitale en 
online 
m

edia gebruiken 
w

anneer  
dit gevraagd w

ordt. 
 

 Je w
eet w

anneer w
elke 

toepassingen 
m

eerw
aarde  

hebben bij het bereiken 
van  
jouw

 doelstellingen en 
je kunt deze effectief 
inzetten  
(zoals bij het verkopen 
van  
tw

eedehands spullen). 

 Je w
eet w

anneer w
elke  

toepassingen 
m

eerw
aarde  

hebben bij het 
realiseren  
van professionele en 
sociale doelen en je 
kunt deze effectief 
inzetten (zoals bij het 
vinden van een nieuw

e 
baan of het geld 
inzam

elen voor een 
goed doel). 

 Je ontw
ikkelt een 

doelgerichte strategie 
om

 optim
aal gebruik te 

m
aken van de 

m
ogelijkheden die 

traditionele, nieuw
e en  

sociale m
edia bieden. 

Je w
eet w

anneer w
elke 

m
ediatoepassingen je  

eigen w
elbevinden en 

levensgeluk kunnen  
verhogen (of juist 
verlagen) en zet deze 
m

ediatoepassingen 
daar actief voor in. Je 
deelt expertise m

et 
anderen om

 ook hun 
om

gang m
et de m

edia 
te zo goed m

ogelijk te 
m

aken. Je hebt niet 
alleen eigen doeleinden 
voor ogen, m

aar 
bevordert ook die van 
anderen en de 
com

m
unities w

aaraan  
deelgenom

en w
ordt. 

 TO
E

LIC
H

TIN
G

 O
P

 D
E

 C
O

M
P

E
TE

N
TIE

S
 

 S1. R
eflecteren op het eigen m

ediagebruik 
H

et gebruik van m
edia is niet m

eer w
eg te denken uit onze sam

enleving.  H
et is belangrijk dat je w

eet hoe je m
oet gaan m

et het gebruik van m
edia. O

m
 op 

de juiste m
anier gebruik te kunnen m

aken van m
edia m

oet je w
eten hoe je hier m

ee om
 m

oet gaan. H
et is belangrijk dat je w

eet w
aar je m

edia voor kunt 
gebruiken. W

aar, hoe, m
et w

ie en w
aarover  com

m
uniceer je via m

edia m
et anderen (en w

aarover en m
et w

ie niet), en w
at zijn de effecten daarvan op jouw

 
leven? 
M

ediaw
ijsheid is: precies w

eten w
aarvoor je bepaalde m

edia gaat  gebruiken en dat je van te voren w
eet w

elke m
edia je gebruikt en goed nadenkt w

at de 
gevolgen zijn van het gebruik ervan.  
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S2. D
oelen realiseren m

et m
edia 

In onze sam
enleving is het gebruik van m

edia niet m
eer w

eg te denken. Je m
aakt vaker gebruik van m

edia dan je in eerste instantie denkt. M
ediaw

ijs zijn 
betekent dat je goed w

eet m
et w

elk doel je bepaalde m
edia gebruikt en deze optim

aal kunt inzetten om
 jouw

 doelen te behalen. A
lleen op deze m

anier kun je 
je eigen ‘digitale ik’ vorm

 geven. 
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HOOFDSTUK 4: ACTIVITEITEN van BRAINPORT SCHOLEN 
 
1. ACTIVITEITEN VOOR LEERLINGEN 
 
Inventarisatie van de bestaande gezamenlijke activiteiten voor leerlingen van Brainport Scholen. 

 
• Young Summer School. Hier nemen 40 excellente leerlingen vanuit de gehele wereld aan 

deel. Voor de leerlingen van Brainportscholen zijn tien plaatsen gereserveerd. De leerlingen 
verblijven een week lang samen in een hotel en bezoeken elke dag een groot bedrijf of 
organisatie waar ze een introductie krijgen en werken aan een casus. De werkgroep is heel 
tevreden over zowel de inhoud van het programma als over de netwerkmogelijkheden voor de 
leerlingen. Nadeel: er kunnen maar weinig leerlingen vanuit de Brainportscholen deel nemen. 

• Class of Excellence. Ook dit is een prachtig programma voor excellente leerlingen. Zij gaan 
acht keer in een jaar op bezoek bij een bedrijf of organisatie en werken daar ook aan een 
casus nadat ze een introductie in het bedrijf hebben gehad. Veel mooie bijeenkomsten en ook 
uitwisseling tussen de leerlingen van de Brainport Scholen. 
Nadeel: ook hier kunnen maar weinig leerlingen per school aan deelnemen. 

 
2. ACTIVITEITEN VOOR DOCENTEN 
 
Inventarisatie van bestaande gezamenlijke activiteiten voor docenten van Brainport Scholen  

 
• Kennisfestival 
• DOT of werkgroepen van schoolleiders en/of docenten die zaken ontwikkelen voor Brainport 
• EsOE scholing voor docenten 
• Bezoeken van theatervoorstelling Professoren op het podium 
• Deelname aan summer course van Perimeter Institute Waterloo 
• Pizza sessies voor brede schoolleiding en docenten, pareltjes van de diverse scholen delen 

met elkaar 
• Introductiebijeenkomst nieuwe docenten bij Brainport 
• Dutch Technology Tour in DTW: bedrijfsbezoeken op enkele hotspots 
• ASML stagedag voor docenten  
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HOOFDSTUK 5: ORGANISATIE 
 
1. ORGANISATIE 
 
De kracht en tegelijkertijd het unieke van de Brainport School komt terug in de volgende quote van 
Geert-Jan Nillesen (Jan van Brabant College): 
“Het is voor het eerst dat scholen zich naar buiten richten om (nieuwe) initiatieven vorm te geven. 
Voorheen werd gekeken binnen de muren van de school zelf. Nu zoeken de scholen elkaar en het 
bedrijfsleven op, in lijn met de unieke samenwerkingscultuur binnen de Brainport regio.” 
 
Wat Brainport Scholen anders maakt dan andere initiatieven is dat  deze scholen zich in Brainport 
Eindhoven bevinden en gebruikmaken van het ecosysteem van deze regio. De samenwerking met 
verschillende partijen is ook terug te zien in de organisatie van de Brainport School (zie onderstaand 
figuur).  
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KERNGROEP 
De kerngroep wordt vertegenwoordigd door drie Brainport scholen en een vertegenwoordiger van 
Brainport Development. Zij komen één keer per maand bij elkaar en zijn samen verantwoordelijk voor 
de volgende taken: 
• Aanmeldingsprocedure 
• Communicatie  
• Contacten met CvT, Brainport Development e.d. 
• Dagelijkse leiding 
• Externe contacten 
• Financiën 
• Jaarverslag 
• Organisatie netwerkbijeenkomsten 
• PO-VO contact 
 
SCHOOLLEIDERSOVERLEG 
Alle schoolleiders van de Brainport Scholen komen tevens één keer per maand bij elkaar om plannen 
te maken en nieuwe ontwikkelingen te initiëren, voor het delen van hun projecten en andere 
producten, die gericht zijn op de doelstellingen van Brainportonderwijs. Bij dit overleg is tevens een 
vertegenwoordiger van Brainport Development aanwezig om te zorgen voor aansluiting met het 
bedrijfsleven.  
 
COMMISSIE VAN TOEZICHT2 
Om te zorgen dat de gezamenlijke doelstelling van de scholen wordt gerealiseerd en bewaakt is er 
een Commissie van Toezicht samengesteld. De Commissie van Toezicht bestaat uit 
vertegenwoordigers vanuit de overheid, ondernemingen en onderwijs. De commissie heeft krachtens 
het samenwerkingsstatuut tot taak toezicht te houden op de kwaliteit van het Brainportonderwijs en de 
toelating van nieuwe leden.  
 
Leden Commissie van Toezicht: vacature (Brainport Development), John van Soerland (Philips), 
Jeroen op ten Berg (GBO), Jochem Otten (Cacaofabriek), Martin van Acht (ondernemer), Sander Kern 
(Raadhuis advies), Werner Hermans (Gemeente Best). 
 
WERKGROEPEN 
De kracht van het samenwerkingsverband Brainport Scholen wordt het beste zichtbaar in de 
zogenaamde werkgroepen. Binnen de werkgroepen werken de scholen structureel en intensief samen 
aan de ontwikkeling van belangrijke thema’s binnen het Brainport onderwijs. Met name in deze 
werkgroepen wordt het streven van de scholen om innovatieve ‘professionele en lerende organisaties’ 
te zijn zichtbaar.  
 
Tijdens het schoolleidersoverleg kunnen schoolleiders een thema aandragen dat zij graag met 
meerdere scholen/ partijen willen ontwikkelen. Andere scholen kunnen vervolgens diegene binnen 
hun school die dit thema/ vraagstuk interessant vindt, vragen of zij aan willen haken. Zo wordt er een 
werkgroep gevormd met mensen van verschillende scholen die passie hebben voor het thema/ 
vraagstuk met de schoolleider die het heeft geïnitieerd als voorzitter. Het kan dus zijn dat scholen 
betrokken zijn bij meerdere werkgroepen, afhankelijk van de identiteit en interessegebieden van de 
school. Iedere werkgroep bepaalt in overleg welke vragen en dilemma’s centraal staan binnen het 
gekozen thema en werkt door middel van onderzoek en overleg toe naar de formulering van mogelijke 
oplossingen. De oplossingen worden vervolgens gedeeld met alle Brainport scholen. Het is aan de 
individuele school of zij deze oplossingen gaat implementeren in haar onderwijs.  
 
De werkgroepen hebben het karakter van leernetwerken, waarbij het vooral gaat om leren van elkaar, 
samen onderwijs ontwikkelen en op deze manier de (gezamenlijke én individuele) professionaliteit en 
deskundigheid te vergroten. Het uitgangspunt is dat er op de scholen een groot potentieel aan 
deskundigheid aanwezig is, en dat dit potentieel benut moet worden. Dat vereist van scholen dat ze 
onvoorwaardelijk bereid zijn om te delen met andere scholen.     
 
                                                        
2 Aangezien de Brainport Scholen een samenwerkingsverband van individuele scholen vormen en 
geen gezamenlijke rechtspersoon – stichting of vereniging – hebben opgericht, werd gekozen voor de 
term ‘Commissie van Toezicht’ in plaats van ‘Raad van Toezicht’. 
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Op het moment zijn de volgende werkgroepen actief binnen de Brainport Scholen (zie bijlage voor de 
opdrachten van elke werkgroep): 

• werkgroep Brainport coördinatoren 
• werkgroep kwaliteitscultuur 
• werkgroep onderwijsinnovatie 
• werkgroep internationalisering 
• werkgroep leerlingactiviteiten 
• werkgroep ICT& mediawijsheid 
• werkgroep professionalisering en scholing 

 
3. GROEIEN VAN ASPIRANT BRAINPORT SCHOOL NAAR BRAINPORT SCHOOL 
 
Scholen die opteren om aspirant Brainport School te worden, kunnen zich aanmelden bij het 
secretariaat van de Brainport Scholen. 
 
De school wordt uitgenodigd voor een intakegesprek met een vertegenwoordiger namens de 
kerngroep en een extern adviseur. De school wordt gevraagd om voorafgaand aan het intakegesprek  
relevante beleidsplannen naar het secretariaat te sturen.  
 
Het intakegesprek wordt op de school zelf gevoerd op basis van de geformuleerde kenmerken en 
uitgangspunten van de Brainport School. De school laat voorafgaand of na afloop van het gesprek 
een aantal voorbeelden van good practices in de school zien en geeft een toelichting. Tijdens het 
intakegesprek komen onderstaande vragen aan bod: 
1. Welke visie en welk beleid heeft de school ontwikkeld aangaande het concept  Brainport School 

en op welke wijze is dit verwoord in het schoolplan en/of onderwijsjaarplan van de school?  
2. Op welke wijze voldoet de school aan de gestelde kenmerken, welke activiteiten en welke 

aanpassingen in het curriculum zijn al in de school ontwikkeld? Hoe groot is het draagvlak bij 
docenten, MR en Raad van Toezicht. Welke en hoeveel docenten zijn bij de ontwikkelingen 
betrokken?  

3. Waar in het curriculum komen de Brainport thema’s (technologie, design, innovatie, onderzoeken, 
ontwerpen en ondernemen, 21st century skills, internationale oriëntatie, geschiedenis van de 
regio, versterkt talenonderwijs) ) aan bod? En op welke wijze zijn deze activiteiten e.d. specifiek 
op Brainport gericht?         

4. Welke “good practice”/nieuwe input  brengt de school in om te delen met de andere scholen in het 
netwerk van Brainport Scholen. Op welke wijze gaat de school een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van Brainport Scholen aan de werkbijeenkomsten? 

5. Welke samenwerking is er met het primair onderwijs en met de vervolgopleidingen?  
6. Waar en op welke wijze werkt de school duurzaam samen met het bedrijfsleven? Met welke 

bedrijven heeft de school samenwerkingsverbanden? 
7. In welke relevante netwerken participeert de school? Neemt de school deel aan Jet-Net en/of 

andere samenwerkingsverbanden zoals Technasium?  
8. Is de school bereid docenten te laten trainen om aan de audits deel te nemen?  
9. Committeert de school zich d.m.v. het sluiten van een convenant aan wat een Brainport School is 

en hoe dit moet worden uitgedragen?  
 
Op basis van de gevoerde gesprekken wordt een shortlist gemaakt van potentiële kandidaten. Deze 
scholen worden uitgenodigd om op een pitch te houden voor de Commissie van Toezicht over hun 
kandidatuur. Na afloop neemt de Commissie van Toezicht een besluit welke drie scholen als eerste 
worden toegelaten als aspirant-lid.  
 
Na toelating als aspirant-lid volgt na ongeveer een jaar een audit op basis van een zelfevaluatie. Als 
de audit voldoende is, wordt de school definitief Brainport School. Tijdens deze audit wordt de aspirant 
Brainport School beoordeeld op 2 gebieden: 
 
1. De bijdrage aan het netwerk Brainport Scholen 
De aspirant school heeft het afgelopen jaar bijgedragen aan het netwerk van Brainport Scholen door:  

a. eigen ervaringen en good practices te delen  met andere scholen  
b. actief deel te nemen aan één of meerdere werkgroepen met als doel om met andere 

scholen onderwijs te ontwikkelen 
c. pro-actief te zijn door eigen initiatieven in te brengen in het netwerk.  
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2. De ontwikkeling en uitvoering van het Brainport onderwijs binnen de eigen school 
De aspirant school is het afgelopen jaar actief geweest met de ontwikkeling van het 
Brainportonderwijs. Er is aantoonbaar sprake van voortgang hetgeen zichtbaar wordt doordat:   

o het gehele personeel wordt betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van Brainport 
School onderwijs  

o leerlingen merken dat ze op een Brainport School zitten. 
o binnen de school ontwikkelingen hebben plaats gevonden die bijdragen tot: 

i. Het herkennen en ontwikkelen van talenten bij de leerlingen 
ii. Het verankeren van de omgeving in het curriculum? 
iii. Het aanbieden van onderzoekend, ontwerpend en ondernemend onderwijs  

 
 
 
 

  

 


