
 

 

 

Contactgegevens  
 
Mill Hill College 
Venneweg 42 
5051 BP Goirle 
 
T: 013 – 5420538 
W: www.millhillcollege.nl  
E: info@millhillcollege.nl  

 
 
Drs Wim Smits, waarnemend rector 
 
Froukje Engbersen – opleidingsdocent 
E: fengbersen@millhillcollege.nl 
 
Loes van Puffelen – opleidingsdocent 
E: lvanpuffelen@millhillcollege.nl 
 

De inrichting van het onderwijs 
 
Scholengemeenschap voor MAVO – HAVO – VWO - Gymnasium - TEAM-X 
 
Profilering: Wereldschool (voorheen: Derde Wereldschool) 
                     Versneld VWO 
                     Econasium 

Leerlingenpopulatie:                                                                                     
Dagelijks komen er zo’n 1500 leerlingen vanuit Goirle, Riel, Alphen, Tilburg, Hilvarenbeek, Diessen, 
Biest-Houtakker, Esbeek, Baarle-Nassau en Poppel naar het Mill Hill College.  

Stagemogelijkheid: AOS   

TEAM-X:                                                                                                          
Binnen het concept van Team-X is het van belang dat leerlingen leren de juiste vragen te stellen, 
waarbij kritisch denken en zelfstandige keuzes maken een belangrijke rol spelen. Veel aandacht zal 
worden besteed aan studievaardigheden en persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Ook de 
buitenwereld krijgt een prominente rol in het leren (bijvoorbeeld: bedrijfsbezoeken, onderzoek-
opdrachten, gastlessen). 
                                                                                                                                                                                                                                  

Onderwijskundige kenmerken 
 
Vanuit onze missie:  
De wereld is onvoorspelbaar. Het vraagt om onderwijs dat je voorbereidt op het leven. Leerlingen 
moeten zich niet alleen voorbereiden op de vervolgopleiding en arbeidsmarkt, maar zeker ook op 
een succesvolle en verantwoordelijke deelname aan de veranderende maatschappij. 
 
Versterk je wereld! 
Een Wereldschool bereidt je voor op het leven. Dat betekent iets meer werelds, iets minder schools. 
Het gaat over je weg vinden. Niet alleen in de schoolgangen, maar werkelijk overal. In andere 
landen, met andere culturen, op social media, het medialandschap, maar het gaat bovenal om de 
weg vinden in de zoektocht naar wie jij bent en wie jij wil zijn. 
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Onderwijskundige ontwikkelingen  
 
- Leerdoel gericht onderwijs 
- Verdere ontwikkeling en verankering concept Team-X 
- ICT in lessen en toetsing geïntegreerd  
- Inzet op formatieve toetsing/evaluatie bij het leerproces van de leerling 
- Maatwerk en differentiatie 
 

Onderzoeksagenda / onderzoeksthema’s 
 
De onderzoeksagenda is nog in ontwikkeling. De thema’s voor onderzoek zullen vooral gelinkt zijn 
aan de ingezette onderwijskundige processen. 
 
De school hecht grote waarde aan een onderzoekende en kritische (studie)houding bij alle 
medewerkers. In het personeelsbeleid is het vormgeven van het persoonlijk meesterschap door de 
individuele medewerker een belangrijk uitgangspunt. Er wordt nadrukkelijk een beroep gedaan op 
de professionaliteit en de onderzoekende en reflecterende houding van de medewerker. Het doen 
van onderzoek naar de eigen onderwijspraktijk is hiermee onlosmakelijk verbonden.  
 

Wat je als leerling speciaal bij ons op school kunt leren 
 
Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, voor talent ontwikkeling door onder andere de vele 
buitenles activiteiten: activiteitenweken, Mill Hill musicals, buitenschoolse sportactiviteiten, 
maatschappelijke stage, Mill Hill Unplugged, zeilkamp voor brugklassers, voorlees wedstrijd, de 
buitenlandse reizen o.a. naar Marokko, naar Rome, Barcelona en Berlijn. 
 

Wat je als collega in opleiding CIO speciaal bij ons op school kunt leren 
 
Wij zijn niet voor niets een AOS opleidingsschool: het goed en gedegen opleiden van aankomende 
collega’s vinden wij niet alleen noodzakelijk, maar ook heel erg leuk. We begeleiden met veel 
plezier toekomstige collega’s in elke fase van hun studie en het opleiden wordt schoolbreed 
gedragen. Onze CIO’s tellen volwaardig mee en worden bij nagenoeg alle schoolactiviteiten 
betrokken. 
 

 


