
Nieuw onderwijs
Heerbeeck College 

Het Heerbeeck College draagt bij aan de groei en ontwikkeling 
van jongeren. Leren en jezelf persoonlijk ontwikkelen staat daarbij 
centraal. We vinden het belangrijk betrokken te zijn bij de leerlingen, 
vertrouwen te hebben in leerlingen en om leerlingen te verbinden met 
anderen en met de hedendaagse wereld. Om dit te bereiken kijken 
we continu naar onze manier van lesgeven en passen deze aan waar 
nodig. Zo kunnen we zorg dragen voor leerlingen die voorbereid onze 
school verlaten en klaar zijn voor verdere stappen in de toekomst. 
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T: 0499 336233
www.heerbeeck.nl
info@heerbeeck.nl

Aankomend jaar start het Heerbeeck College met een nieuwe onderwijs-
opzet. De veilige leeromgeving en de kwaliteit van het onderwijs zullen 
hierbij uiteraard gewaarborgd blijven. 

Welke leerjaren?
Het nieuwe onderwijs zal stapsgewijs binnen de school worden 
ingevoerd. Voor het schooljaar 2020-2021 krijgen de volgende 
leerlingen met de vernieuwde vorm van onderwijs te maken:
•  Alle leerlingen uit de brugklas
•  De leerlingen uit de tweede klas van de mavo
•  De leerlingen uit de vierde klas van de havo en het vwo, zowel 

Lyceum als HIC

Wat gaat er veranderen?
•  Alle leerlingen krijgen lessen van 40 en 80 minuten
•  Leerlingen worden begeleid door een coach
•  Leerlingen hebben de mogelijkheid om deze coach 3x per week  

te zien
•  Leerlingen hebben 80% van de tijd verplichte vaklessen
•  Leerlingen delen 20% van de tijd zelf in 

(onder begeleiding van de coach)

Bij de zelf in te delen tijd kan de leerling onder andere kiezen voor 
vakken, zelfstandig werken of samenwerken aan gezamenlijke 
projecten.

Wat zijn de voordelen?
Met deze nieuwe vorm van onderwijs rusten we de leerling uit 
met de juiste kennis en vaardigheden om zich voor te bereiden 
op de toekomst. Daarnaast creëren we extra contactmomenten 
voor het begeleiden bij het maken van juiste persoonlijke keuzes 
en is er veel aandacht voor zelf kiezen, zelf doen, zelf groeien.

Heerbeeck College
Willem de Zwijgerweg 150
5684 SL Best Ontmoet, Ontdek, Ontwikkel
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