ICT
Lyceum
Voor havo en vwo

ICT Lyceum op het Hondsrug College...
een slimme start voor je toekomst!

Het ICT Lyceum: Dé voorbereiding op de baan die nog niet bestaat (of wel)
Informatietechnologie is niet meer weg te denken uit onze samenleving.
Sterker… ze dringt steeds verder op en de gevolgen zijn steeds minder te
voorspellen. Wat te denken van de impact die de zelfrijdende auto heeft? Niet
alleen comfortverhogend voor de bestuurder. Deze auto of later vrachtauto zal
ook grote gevolgen hebben voor files, transportbedrijven, schadebedrijven,
verzekeringsorganisaties. Of Blockchain… maakt dit op termijn de rol van
accountants overbodig? En welke rol gaan de zorgrobots spelen?
Oude beroepen verdwijnen en nieuwe beroepen ontstaan in snel tempo.
Het Hondsrug College wil haar leerlingen op hun toekomstige beroepen
voorbereiden met competenties die in deze 21e eeuw van je worden verwacht.
Beroepen die nu hoogstwaarschijnlijk nog niet bestaan.

ICT Lyceum op het Hondsrug College...

een slimme start voor je toekomst!

Het ICT Lyceum: Projectmatig
samenwerken en netwerken
99 Heb je interesse in IT?

Wij zoeken jou!
Vind jij nieuwe ontwikkelingen interessant? Krijg jij energie als
je mensen helpt om op basis van surfgedrag hun website te
optimaliseren? Ben jij nieuwsgierig wat het gedrag van mensen
betekent voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van je eigen

99 Ben je praktisch ingesteld?

Belangrijk onderdeel

99 Vind je het leuk om in een groep te werken?

Omdat wij ICT zo belangrijk vinden, besteden we hier in de
onderbouw direct al veel tijd aan. Daarom kunnen we je ook
veel verschillende onderwerpen aanbieden en is er voldoende
tijd om ook echt met deze onderdelen aan de slag te gaan.

99 Hou je van projecten?
Dan vind je het vast leuk om samen met andere leerlingen

programma’s? Of ben je benieuwd hoe hackers te werk gaan? Wil
je je eigen programma’s of websites maken?
Dan past het ICT Lyceum bij jou!

En... ICT is niet alleen techniek. Binnen dit vak doen we ook een
beroep op je creativiteit, je communicatie en je vaardigheden
om proces- en projectgericht te werken.

Praktisch

•

Microbits te programmeren

•

Apps te bouwen

•

De basis digitale vaardigheden te leren

•

Domotica-oplossingen te ontwikkelen

•

En nog veel meer op het gebied van IT te ontdekken.

De meeste voldoening haal je uit het bedenken van oplossingen
die er toe doen. Die je in de praktijk kunt laten zien en waarmee
je de opdrachtgever echt helpt. Daarom vinden wij het behalen
van resultaten belangrijk waarbij je trots bent op dat wat je hebt
gemaakt. Uiteraard kijken we ook hoe je tot dit resultaat bent

gekomen zodat we samen kunnen kijken of je dit de volgende
keer weer op dezelfde manier gaat aanpakken of dat je een
andere werkwijze gaat hanteren. Hierbij sluiten we continu aan
op de nieuwe ontwikkelingen.

Samenwerken en zelfredzaamheid
Het Hondsrug College heeft samen met NHL Stenden Hogeschool het
ICT Lyceum ontwikkeld, speciaal voor havo- en vwo-leerlingen.

Alleen ga je sneller, maar met meer leerlingen samen kom je
verder. Dat geldt ook voor ons ICT Lyceum. In je eigen tempo
volg je de soms digitale lessen en de lessen van de docent. De
docent coacht jou en bereid je voor op de groepsopdrachten.
Deze groepsopdrachten doe je samen met andere leerlingen.

Kenmerken van het ICT Lyceum

Havo en vwo

Inspirerende omgeving
waarin je wordt
uitgedaagd

Binnen het vwo kun je kiezen voor het ICT Lyceum. Maar we
kunnen voorstellen dat je als (toekomstige) havo-leerling

Eerst binnen je eigen klas, later ook met leerlingen van
bijvoorbeeld het technasium of SOL (school voor ondernemend
leren). Want dat je later als je werkt moet samenwerken in teams
durven wij nu al te voorspellen.

ook graag ICT wilt volgen als vak. Dat kan. Want we willen jou
natuurlijk de kans bieden om dit mooie vak te volgen.

Coachende en
faciliterende
docenten

Onderzoeken,
ontwerpen en
realiseren als
fundament

Kennis direct toepassen in
een projectmatige omgeving

Sterke samenwerking
met Stenden Hogeschool,
Universiteiten en het
lokale, nationale
en internationale
bedrijfsleven

ICT Lyceum op het Hondsrug College...

een slimme start voor je toekomst!

De opbouw van het ICT Lyceum

Aanpassingsvermogen
Op het ICT Lyceum bereiden wij je voor op een
toekomst die steeds verandert. Veel kennis is
inmiddels gratis, maar hoe leer je nou je die
kennis op een goede manier toe te passen?

Onderbouw
Het onderwijs binnen het ICT Lyceum bieden wij aan in blokken.
Hierbij maken we gebruiken van een online leeromgeving.
Binnen de eerste drie jaren bieden wij de leerlingen die basis
aan leeruitkomsten die aansluiten en voorbereiden op de
eindtermen van het examenprogramma Informatica.

Elk leerjaar kent minimaal vier verschillende blokken die wij ook
apart waarderen. Voordeel hierbij is dat we eenvoudig kunnen
inspelen op de actualiteit door nieuwe blokken hierin op te
nemen. Voor de eerste drie leerjaren zijn de blokken (op dit
moment) als volgt opgebouwd.
Leerjaar 3

Blok 1

Microbits

Programmeren basis PHP

Cryptografie & Hacken

Blok 2

Informatiesystemen

Netwerk & Security

Blok 3

Hardware

Blok 4

Website (basis)

Blok 5

Mindstorms

Databases PHP & MySQL
Arduino

Ontwikkelmethoden

Leerjaar 2

Digivaardig

Leerjaar 1

Wij hebben contacten met verschillende
professionals uit het bedrijfsleven en Stenden
Hogeschool.
Door middel van onder andere uitdagende
opdrachten uit het bedrijfsleven en door
het regelmatig uitnodigen van gastsprekers
denken wij jou goed te kunnen voorbereiden
op die toekomst.

Mens Machine Interfaces
App ontwikkeling
Project Innovatie

Bovenbouw
Binnen het ICT Lyceum vinden wij het belangrijk dat in de
bovenbouw ons onderwijs zo goed mogelijk aansluit op
de praktijk. Daarom stellen wij ons lesprogramma samen in
samenwerking met het werkveld.
Je werkt in kleine groepen aan opdrachten uit de praktijk.
Je krijgt problemen / opdrachten voorgelegd die je eerst
analyseert/onderzoekt. Daarna maak je er een ontwerp van. Met
dit ontwerp wordt er een realisatietraject gestart.
Bij deze bovenbouwprojecten zoeken we daar waar mogelijk
de verbinding met de leerlingen uit het Technasium en School
voor Ondernemend Leren (SOL). Tijdens de uitvoering van deze
projecten coachen en begeleiden de docenten je.

Binnen de bovenbouw is al wat ervaring opgedaan en wij
verwachten voor de leerlingen opdrachten bijvoorbeeld op het
gebied van:
• Gaming
• Robotica
• Domotica
• Internet of Things
• Machine Learning
• Security
• Big Data
• Virtual reality, Augmented reality en Sensory reality
Zowel in de onderbouw als bovenbouw organiseren we
regelmatig events, waarbij gedacht moet worden aan
gastsprekers, bedrijfsbezoeken, eventbezoek, Hackatons etc.

Waarom zou je kiezen voor een ICT Lyceum?
Je begrijpt dat ICT een belangrijke
rol speelt in het leven en in
onze maatschappij. Je gaat op
school leren aan de hand van
praktijkgerichte opdrachten.
Misschien alvast de eerste
studiepunten binnenhalen voor een
vervolgstudie zodat je via een Fast
Track sneller kunt afstuderen op het
HBO. Of misschien de eerste officiële
certificaten halen op het gebied
van netwerken of security. Binnen
het ICT Lyceum bieden wij jou deze
mogelijkheden.
Want eigenlijk is ICT inmiddels net
zo belangrijk als Nederlands, Engels
en wiskunde.
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