
 
 

 
 

 

Beste leerlingen en ouders van 4H, 4V en 5V,  

Per 1 januari 2020 is het Huygens Lyceum een Brainportschool en participeren we samen met 15 VO 

scholen in het Brainport netwerk. Gezamenlijk organiseren wij activiteiten en masterclasses voor 

leerlingen en docenten. Vanaf december 2022 tot en met mei 2023 wordt er een masterclass ‘Class 

of entrepreneurship (CoE) opgestart. Middels deze informatiebrief willen we jullie informeren over 

deze Masterclass. 

INFO: 

Class of Entrepreneurship  -   Skill-Based Learning 22-23 
Als student, werknemer of ondernemer heb je verschillende vaardigheden nodig. Wil jij future proof 
worden, vaardigheden bezitten om flexibel en ondernemend te kunnen zijn? Dan is de Class of 
Entrepreneurship/Skill based learning iets voor jou. Om een beeld te krijgen van de CoE staat er een 
info-video online: Class of Entrepreneurship - 2022 - YouTube 
Het programma biedt een aantal masterclasses om:  

• Diverse vaardigheden zoals presenteren, samenwerken, en communiceren te ontwikkelen 

• Persoonlijke groei te stimuleren 

• Je talenten te ontdekken 

Voor Wie? 

De CoE /SBL is voor leerlingen van havo 4 en vwo 4-5 van de 15 Brainportscholen in de regio 
Eindhoven. Keuzeprofielen spelen geen rol bij de aanmelding. Een goede motivatie des temeer! In 
totaal zullen ongeveer 75 leerlingen meedoen. 
 
Criteria om in te schrijven 

• Goede motivatie 

• In staat zijn je verantwoordelijkheid te nemen 

• Open staan om samen te werken 

• Nieuwsgierig en open willen staan voor vernieuwing 

• Open staan voor een andere benadering van onderwijs 

• De huidige schoolresultaten moeten voldoende ruimte bieden om lessen te kunnen missen 

De masterclasses, wat kun je verwachten? 

Er zijn acht bijeenkomsten, de zogenaamde masterclasses (MC, 7x) en een slotdag.  Bij een 
masterclass komen jullie tussen 12.00 en 12.15 aan op de externe (bedrijfs)locatie. Masterclasses 
worden door een expert uit het bedrijfsleven of docent uit het hoger onderwijs gegeven. Interactie 
en learning-by-doing staan daarbij centraal. De volgende masterclasses gaan aan bod komen: 

• Presenteren 

• Samenwerken en communicatie 

• Personal branding en netwerken 

• Design thinking 

• Decision making 

• Leiderschap 

• Storytelling 
De opdrachten worden in teamvorm uitgewerkt. De teams zijn wisselend van samenstelling. 
Feedback-en feedforward gesprekken onderling en met de expert zullen ieders persoonlijke 
ontwikkeling ondersteunen. Na enkele MC’s en tijdens de afsluitende dag werk je aan een case 

https://www.youtube.com/watch?v=_8jv67LrKz8


 
 

 
 

 

waarbij je al je vaardigheden die je tijdens de masterclasses geleerd hebt gaat toepassen. Deze 
slotdag zal plaatsvinden bij Innovation Space op het TUe terrein. 
  
De locaties en tijdlijn van de CoE 

• De bedrijfslocaties zijn verschillend en inspirerend in die zin dat overal kennis gemaakt kan 
worden   

• Met verschillende innovatieve manieren van (samen)werken en ondernemen. Na 
aanmelding ontvang je de data en locaties. 

• Alle masterclasses zullen tussen december ‘22 en mei ‘23 plaats vinden 
 
Hoe zit het met persoonlijke groei? 
Dit zal in de loop van alle sessies een belangrijke rol spelen. Het accent zal vooral liggen op het 
verbeteren van het functioneren in een team en de ontwikkeling van vaardigheden volgens het 
model van de 21st Century Skills. Eke deelnemer maakt voordat de CoE start online een  Skillsweb. 
Een nulmeting waaruit een persoonlijk profiel voortkomt dat de leidraad is voor jezelf en voor de 
coaches om persoonlijke groei te monitoren en coachen. Daarnaast bieden we iedereen de optie tot 
een persoonlijk begeleidingstraject door professionele coaches.  
Nieuw dit jaar is de toevoeging van een digitale leeromgeving. Deelnemers aan de CoE krijgen de 
keuze om hun persoonlijke ontwikkeling een nog grotere boost te geven door middel van 
leertrajecten van GoodHabbitz! 
 
CoE Certificate of Achievement 
Dit waardevolle certificaat wordt door de Brainportregio erkend en is gekoppeld aan het afronden 
van de Class of Entrepreneurship/SBL. Het certificaat is bestemd voor het portfolio van elke 
deelnemer en zal door elke vervolgopleiding gezien worden als een zeer waardevol bewijs van 
deelname aan een uitgebreid verdiepingsprogramma voor entrepreneurial skills en persoonlijke 
groei. Het bezitten van dit certificaat moet behalve het opleveren van persoonlijke voordelen ook 
een positieve rol kunnen spelen bij selectieprocedures van vervolgopleidingen en werk.  

Praktische Informatie 

De aanmelding en selectie zal online plaatsvinden middels een inschrijfformulier en/of een 
persoonlijke videoboodschap.  
Deelname aan de Class of Entrepreneurship (met uitzondering van kosten voor openbaar vervoer) is 
gratis voor de leerling.  
Het tijdstip van alle masterclasses is 12.15-16.00 uur op wisselende dagen van de week. Dat 
betekent dat alle deelnemers te maken krijgen met lesuitval die wordt goedgekeurd door de school. 
Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste leerstof en het maken van 
afspraken voor gemiste overhoringen of toetsen. Het spreekt voor zich dat we hoge eisen stellen aan 
de deelnemers wat betreft discipline en bereidheid tot inzet en samenwerking. De CoE kent in 
principe geen huiswerk. 
Het vervoer naar elke masterclass moet door de deelnemers zelf geregeld worden.  
Carpoolen is een optie. Van alle deelnemers wordt verwacht dat ze 15 tot 30 minuten voor aanvang 
van een masterclass aanwezig zijn. Inloop tussen 12.00 en 12.15. Om stipt 12:30 start de masterclass. 
Check 9292.nl als je gebruik moet maken van het openbaar vervoer. 

Aanmelding  

Inschrijfformulier – Scan de QR code onderaan deze brief. Maak daarbij een foto van het 
ondertekende formulier.  Voor vragen kun je terecht bij de Brainportcoördinator mevr. Van 
Kemenade KMD@huygenslyceum.nl 
  

mailto:KMD@huygenslyceum.nl


 
 

 
 

 

Online inschrijven uiterlijk 18 november! 
 
Tot ziens bij de Class of Entrepreneurship, een van de meest opvallende en innovatieve 
onderwijsactiviteiten binnen het Brainport Onderwijs in de regio Eindhoven. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Team CoE 

 

INSCHRIJFFORMULIER Class of Entrepreneurship/skill-based learning 

Scan de QR code om naar het online inschrijfformulier te gaan. Laat je ouders onderstaande 

formulier tekenen en upload hiervan een foto. 

Wat moet je online allemaal invullen? 

Je persoonlijke boodschap 

• Laat ons via een persoonlijke motivatiebrief, video of presentatie weten waarom jij mee wilt 

doen aan de CoE.  

Maak deze voordat je het inschrijfformulier gaat invullen! 

Je persoonlijke gegevens 

Naam, klas, leeftijd etc.  

 

Laat je ouders hieronder tekenen voor deelname aan de CoE en upload hiervan een foto in het online 

inschrijfformulier. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toestemming deelname 

• Door ondertekening geef ik toestemming dat ………………………………………………………………. 

(naam deelnemer) deelneemt aan de Class of Entrepreneurship en op eigen vervoer afreist 

naar de masterclasses. 

AVG en privacy 

• Door ondertekening van dit inschrijfformulier en door deelname aan de CoE geef je de 
organisatie automatisch toestemming om video-en beeldmateriaal te gebruiken voor 
publicaties en presentaties m.b.t. de Class of Entrepreneurship. 

 

Naam en handtekening 

ouders/verzorgers:…………………………………………………………………………………. 

Uiterlijke inleverdatum: vrijdag 18 november 

 

https://eckartcollege.onderwijsportalen.nl/export/feed/rep/form/634002bfc53b1332b90c7268/d07a6a4345752485e599cc9035a546cc/YWNjZXNzdG9rZW5Mb25ne2lkfTI0XzYzNDdmNTYzNGUyYzBhNzQ4YTBkMmFlMjEwMjYxMjQzNTA1OVpXMXdiRzk1WldVdk1UQXhPUzlRUlVvdk5XVTVNVGMyTWpRNU9ERXlOamsxTmpnNU1tSTFNR1F3TDJaaGJITmxMell6TlRJeE9UWmhPR1JrTWpnd01ESTJOelEwWlRJeU5EUTJNREEwT0dKaVpUUXhZbUUzT1RZPQ==

