
INTERNATIONAAL TOP-ONDERWIJS



De wereld om ons heen verandert razendsnel. Dat weet jij als 
 wereldburger natuurlijk als geen ander. Innovaties volgen elkaar in 
 raptempo op en de digitalisering zorgt ervoor dat we continu met   
elkaar in verbinding staan, wereldwijd. Wat de beroepen van de 
 toekomst zullen zijn, is misschien lastig te voorspellen. Maar we weten 
wél welke kennis en vaardigheden belangrijk zijn voor jouw toekomst. 
Het Jac. P. Thijsse College en het Bonhoeffercollege zijn daarom gestart 
met een nieuw onderwijsaanbod voor excellent en internationaal 
 onderwijs, speciaal voor de nieuwe generatie VWO-leerlingen.

De naam: 
SUPREME COLLEGE  
    NEDERLAND

‘The best of both worlds’
Het Supreme College Nederland is een 
stimulerende plek waar je leert om complexe 
vraagstukken in  samenhang en conceptueel 
aan te pakken.  In de eerste twee leerjaren volg 
je het Middle Years Programme (MYP) van het 
International  Baccalaureate. Dit programma 
bereidt je voor op een internationale toekomst. 
Je leert letterlijk over grenzen heen te kijken op 
het gebied van leren én denken. Je werkt in 
dagdelen en de lesstof wordt vakoverstijgend 
aangeboden.  

Na het behalen van het MYP vervolg je  
je opleiding in het Nederlandstalige VWO,  
met als afsluiting het VWO-diploma.

Je behaalt in vier jaar tijd twee 
internationaal heel sterke diploma’s: 
het Middle Years Programme (MYP) 
van het International  Baccalaureate 
en het internationaal uitstekend 
 bekend staande VWO.  
Je krijgt dus echt ...

The best 
OF BOTH 

    WORLDS
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4 5Het Supreme College Nederland richt zich speciaal 
op VWO-leerlingen, zowel van  Nederlandse als van 
 internationale afkomst, van 14 -18 jaar met een internationaal 
perspectief, die middenin de Nederlandse samenleving willen 
staan.  Ambitieuze, internationale en Nederlandse  leerlingen, 
die vanaf 3 VWO meer  uitgedaagd willen worden en anders 
willen leren in een bruisende school. En wat nog leuker is: er 
zijn geen hoge schoolkosten zoals op andere Internationale 
scholen. Studeren op het Supreme College Nederland kan 
voor 495 euro per jaar!

Wat verwachten we van een leerling  
van het Supreme College Nederland?

•  Een internationale mindset
• Helemaal thuis in de digitale wereld
• 2 VWO of een vergelijkbaar niveau
• Een leer- en nieuwsgierige houding
• Een drive voor samenwerken
• Een kritisch en creatief stel hersens
•  Een onderzoekende en  

analyserende instelling 
• Een brede interesse
•  Hart voor jouw omgeving en een  

duurzame wereld

Voor
WIE?



Anders
LEREN

Je gebruikt concepten als 
‘systemen’ of ‘perspectief’ 
om actief onderzoek te 
doen naar vraagstukken 
en ideeën van persoon-
lijk, lokaal of wereldwijd 
belang. Zo komen de les-
sen letterlijk tot  leven en 
krijgen ze meer betekenis. 
Deze nieuwe manier van 
leren passen we ook toe 
op het VWO-curriculum.

 1. Identiteit en relaties
 2.  Persoonlijke en culturele identiteit
 3.  Oriëntatie in ruimte en tijd
 4.  Wetenschappelijke en 

technologische innovatie
 5.  Eerlijkheid en ontwikkeling
 6.  Globalisering en duurzaamheid

Op het Supreme College 
Nederland leer je niet alleen 
vakinhoudelijk, maar vooral ook 
vakoverstijgend. Zo komt kennis 
van bijvoorbeeld geschiedenis, 
maatschappijleer en aardrijks-
kunde samen bij het zoeken 
naar oplossingen voor actuele 
thema’s, zoals immigratie en 
duurzaamheid. Het uitgangspunt 
is altijd bijdragen aan een betere 
en duurzame wereld.

Uitdagend 
 PROGRAMMA

Het MYP op het Supreme  College 
Nederland bestaat uit zeven 
 vakgroepen:  taalverwerving 
(Spaans en Duits), taal en 
 literatuur  (Nederlands en 
Engels), individuals & societies, 
sciences,  wiskunde, kunst en het 
vak  lichamelijke  opvoeding en 
 gezondheids wetenschappen 
(PHE). In deze vakgroepen   leer 
je aan de hand van zes vak over
stijgende contexten: 
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Leren van
EN MET ELKAAR
Bij het Supreme College Nederland krijg je geen traditionele lessen met 
een  docent,  in een schoollokaal en in een vaste klas. Je hebt geen star 
rooster, maar werkt in dagdelen op dagen van 8.45 uur tot 16.00 uur. In 
die tijd ga je op onderzoek uit, werk je samen aan projecten, leer je ont-
werpen, bekijk je vraag stukken vanuit verschillende invalshoeken en leer 
je niet alleen academische  vaardigheden, maar ook levensvaardigheden. 
Een bruisende school dus waar veel gebeurt. Je ontmoet verschillende 
culturen en werelden en leert te reflecteren op je rol als wereldburger.

Zo leer je niet alleen kennis, maar ook vaardigheden om deze kennis 
te ondersteunen. En juist deze combinatie maakt je een gewilde 
 kandidaat voor universiteiten en werkgevers over de hele wereld. 
Kortom, op het Supreme College Nederland werk je aan een succes-
volle,  internationale carrière!
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Je krijgt les van  bevlogen eerstegraads 
docenten van het   Jac. P. Thijsse College 
en het  Bonhoeffercollege. Zij zijn speciaal 
 geschoold in het MYP en geven tweetalig 
les, Nederlands en Engels, afhankelijk van 
de behoefte van de  individuele leerling.

Ons 
TEAM

Het Supreme College Nederland staat op een plek nabij het centrum  
van Castricum. Een opvallende en inspirerende locatie met een rijke historie,  
geen traditioneel schoolgebouw. Castricum is een veilige, kleinschalige, groene 
gemeente met een uitstekende bereikbaarheid per trein vanuit Alkmaar, Haarlem  
en  Amsterdam. Het station is op loopafstand, evenals de moderne   
faciliteiten van het Jac. P. Thijsse College en het Bonhoeffercollege.

Inspirerende
LOCATIE

Foto: Karin Cijsouw
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En de
KOSTEN?
Om dit bruisende onderwijs op top-niveau te kunnen volgen 
hoef je niet de gebruikelijke hoge kosten voor internationaal 
onderwijs te betalen. Het grote voordeel ten opzichte van 
bijvoorbeeld de Europese school of een Internationale 
school is dat de kosten bescheiden zijn: 495 euro per 
schooljaar.

Mocht je boeken nodig hebben, dan worden ze verstrekt 
door Supreme College Nederland. Trouwens, in het online 
programma van het MYP vind je alle informatie terug 
die voor jou handig is, van onderzoeks opdrachten tot 
 beoordelingen. Je hebt dus wel echt een laptop nodig op het 
Supreme College Nederland. Als je die nog niet hebt, kun je 
deze huren via de school tegen een aantrekkelijke prijs. 

Wil je meer informatie of heb je vragen over het Supreme College Nederland, neem dan contact op met:

Zij kunnen je alles vertellen over onze nieuwe locatie of kijk 
op onze website: www.supremecollege.nl. Heb je een brede 
interesse en scoor je goede cijfers voor alle vakken, ben je 
 aantoonbaar ambitieus,  internationaal gericht en heb je een 
open houding ten opzichte van andere culturen? Download 
dan het  aanmeldingsformulier op onze website. Tezamen met 
de referentie van je eigen school kun je het formulier mailen 
naar: info@supremecollege.nl. 

René Wellen 
Conrector Jac. P. Thijsse College  
(buitenlandse leerlingen)
T  0251-652571 
E  info@supremecollege.nl

Petra van Dok 
Conrector Jac. P. Thijsse College  
(Nederlandse leerlingen)
T  0251-652571
E  info@supremecollege.nl

Tanja Grotenhuis 
Afdelingsleider Bonhoeffercollege  
(Nederlandse leerlingen)
T  0251-659119
E  info@supremecollege.nl

Supreme College Nederland
Koning Willemstraat 1
1901 CA Castricum
T  +31 (0)251-652571 (Jac. P. Thijsse College)
T  +31 (0)251-659119 (Bonhoeffercollege)
E  info@supremecollege.nl 
www.supremecollege.nl

Postbus 121
1900 AC Castricum

Het aantal beschikbare plekken is beperkt. Je krijgt 
daarom altijd een persoonlijk intakegesprek en je laat je 
laatste schoolrapport zien.
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Gezamenlijk onderwijsinitiatief
Het Supreme College Nederland is een gezamenlijk 

 onderwijsinitiatief van het Jac. P. Thijsse College en het 
Bonhoeffercollege in Castricum. Het Jac. P. Thijsse College 
heeft een jarenlange internationale expertise in tweetalig 

VWO-onderwijs en een uitgebreid internationaal scholen-
netwerk. Het Bonhoeffercollege heeft met het Technasium 

een uniek specialisme in science. Deze kwaliteiten 
 versterken elkaar in het Supreme College Nederland.  

Een modern en actueel alternatief voor de  
Europese en Internationale scholen, zowel  

binnen als buiten de regio  
Kennemerland.


