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het stedelijk lyceum
Veel banen van morgen bestaan nu nog niet, daarom leer je bij Het Stedelijk 
de vaardigheden waarmee je flexibel aan de slag kunt. Wij leren je om zelf te 
denken en verder te kijken naar de wereld van morgen. Dit doe je onder de 
begeleiding van professionals die dienen als gids. Zodat wij samen met jou, 
je docenten, ouders en de stad de ruimte kunnen creëren die voor jou werkt.

Het Stedelijk Lyceum

CONTACTGEGEVENS

(053) 480 00 00
info@hetstedelijk.nl

Groep 8: 
ikwilnaar.hetstedelijk.nl

HETSTEDELIJK.NL

ISK is onze locatie waar anderstalige leerlingen de 
Nederlandse taal leren, waarna zij onderwijs op één 
van onze andere locaties kunnen volgen.

Tienercollege Florès is een samenwerking tussen Het 
Stedelijk Lyceum en basisschool La Res.

Innova

Kottenpark

College Zuid

Het Stedelijk Vakcollege

De Stedelijke Mavo

Vakschool het Diekman

welke locaties 
zijn er?



WELKE LOCATIE 
PAST BIJ  JOU?
Vakschool Het Diekman
 Als je een PrO advies hebt
 Als je graag met je handen werkt en theorie uit boeken best lastig vindt
 Als je graag beroepsgericht aan de slag gaat
 Als je veel ervaring in de praktijk wilt opdoen
 Als je via schakelklassen wilt doorstromen naar het vmbo-b

Het Stedelijk Vakcollege
 Als je vmbo b/k onderwijs wil volgen
 Als je naast theorie ook graag leert door te doen
 Als je graag beroepsgericht aan de slag gaat
 Als je veel ervaring in de praktijk wilt opdoen

De Stedelijke Mavo
 Als je je mavo diploma wil halen of onderbouw havo wil volgen
 Als je nieuwe dingen wil ontdekken tijdens de talenturen
 Als je je prettig voelt in een kleine, overzichtelijke school

Innova
 Als je je mavo diploma wil halen of onderbouw havo wil volgen
 Als je graag leert op een manier die bij jou past
 Als je de mavo of onderbouw havo wil combineren met theater of dans op Kottenpark
 Als je een eigen coach wil hebben die je begeleidt bij jouw onderwijsontwikkeling 
 Als je een school wilt hebben waarbij veel werk op school gebeurt en zo weinig 

 mogelijk thuis

Kottenpark
 Als je havo, vwo of gymnasium onderwijs wil volgen
 Als techniek, wetenschap en design jouw interesseert
 Als dans, kunst, muziek en cultuur jouw aanspreken
 Als je uitdagend onderwijs wil volgen op het geprofileerd gymnasium
 Als je voor Duits en Engels internationale certificaten wil behalen

College Zuid
 Als je mavo, havo of vwo onderwijs wil volgen
 Als je van leren houdt en het beste uit jezelf wil halen
 Als je internationalisering en verschillende culturen en talen interessant vindt
 Als je onderwijs in het Engels wil volgen (TTO)
 Als je veel van sport houdt

Tienercollege FlorEs
 Als je de overgang naar het voortgezet onderwijs nog te groot vindt
 Als je de definitieve keuze nog even uit wilt stellen
 Als jouw groep 8 leerkracht denkt dat deze school bij jou past

 ISK
 Als je als anderstalige de Nederlandse taal onvoldoende beheerst om 

 onderwijs op één van onze andere locaties te volgen



“ Het Stedelijk Lyceum heeft aandacht 
voor ontwikkeling van elke leerling.”

EXTRA HULP OP HET GEBIED VAN BIJVOORBEELD:

Faalangstreductietraining

Dyslexie

Weerbaarheidstraining

Agressieregulatietraining

Sociale vaardigheidstraining

Dyscalculie

Het Stedelijk Lyceum heeft aandacht voor ontwikkeling van elke 
leerling. Je mentor speelt hierin een belangrijke rol. Deze is goed 
op de hoogte van jouw ontwikkelingen bij ons op school en je 
eerste aanspreekpunt voor vragen. Heb je extra ondersteuning 
nodig of loopt het allemaal even niet soepel? Samen met ons 
Centrum voor Onderwijs & Ondersteuning kijken wij waar je hulp 
bij nodig hebt. Hiervoor hebben wij op elke school een unieke 
groep docenten en specialisten die jou graag verder helpt.

Leren op een manier die bij jou past
We hoeven niemand meer te vertellen dat we niet meer om digitale lessen 
heen kunnen. Maar daarnaast zijn er nog andere voordelen van digitaal 
onderwijs. Lessen en huiswerk kunnen we beter personaliseren. We kijken 
wat jij nodig hebt om goed te kunnen leren. Maatwerk dus. Het werken met 
de gangbare lesboeken wordt door het aanbod van digitaal
lesmateriaal sterk verrijkt.

Gratis Chromebook
Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling ruimte en kans krijgt om zich te 
ontwikkelen. Daarom krijgt iedere nieuwe leerling die zich aanmeldt gratis 
een Chromebook ter beschikking. Het enige dat ouders hoeven bij te dragen 
zijn de kosten voor de verzekering en het onderhoud van het Chromebook. Dit 
betekent rond de € 3 per maand voor een standaard Chromebook.

extra hulp



Wil je sfeer proeven op één van onze scholen? 
Hieronder staan per school onze open dagen. 

De data en tijden zijn onder voorbehoud. Voor actuele 
informatie kun je kijken op onze website bij open dagen.

OPEN
DAGEN

2022

De Stedelijke Mavo 
Woensdag 19 januari 
tussen 17.00 en 20.00 uur

Kottenpark 
Zaterdag 29 januari
tussen 12.30 en 15.30 uur

Innova  
Woensdag 2 februari 
tussen 17.00 en 20.00 uur

Vakschool Het Diekman 
Woensdag 26 januari 
van 18.00 tot 20.00 uur

Het Stedelijk Vakcollege 
Vrijdag 21 januari
tussen 16.00 en 20.00 uur

College Zuid 
Dinsdag 18 januari  
tussen 17.00 en 20.00 uur

Tienercollege Florès 
Vrijdag 21 januari
tussen 16.00 en 18.00 uur



Aanmeldingsdagen
Op woensdag 9 en donderdag 10 maart 2022 kun je je tussen 17.00 en 20.00 
uur aanmelden op één van onze scholen. Heb je vragen over de aanmelding? 
Dan kun je bellen of mailen via onderstaande contactgegevens.

aanmelden

CONTACTGEGEVENS

Het Stedelijk Vakcollege
T (053) 482 13 00
E stedelijkvakcollege@hetstedelijk.nl

De Stedelijke Mavo
T (053) 482 12 80
E stedelijkemavo@hetstedelijk.nl

Innova
T (053) 482 12 60
E innova@hetstedelijk.nl

College Zuid
T (053) 482 11 00
E collegezuid@hetstedelijk.nl

Kottenpark
T (053) 482 12 00
E kottenpark@hetstedelijk.nl

Tienercollege Florès
T (053) 482 13 80
E kmast@hetstedelijk.nl

Vakschool Het Diekman 
T (053) 482 15 01
E vakschoolhetdiekman@hetstedelijk.nl



vakschool
het diekman

in het kort:

Op Vakschool Het Diekman leer je naast de basiskennis van 
bijvoorbeeld Nederlands, rekenen en burgerschap, vooral door te 
doen. In 3 fases word je in 5 jaar opgeleid en begeleid naar een bij 
jou passende plek op de arbeidsmarkt. 

1. oriëntatiefase   2. doorstroomfase  3. uitstroomfase

Tijdens de oriëntatiefase ga je al kijken bij bedrijven en daar 
opdrachten uitvoeren. Op school besteden we veel aandacht aan 
werknemersvaardigheden. Tijdens de doorstroomfase leer je allerlei 
soorten bedrijven kennen, waarna je een richting kiest waarin je 
je verder wilt en kunt ontwikkelen. In de uitstroomfase loop je dan 
stage bij een bedrijf waar je in principe kunt blijven werken.
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LEES VERDER

Kleine klassen

Naast theorie veel praktijk

Ervaring opdoen bij bedrijven vanaf 
het eerste jaar

Intensieve samenwerking 
met bedrijven

Veel begeleiding

Diploma én erkende certificaten

Baangarantie

10 - 14 klas

Doorstromen naar vmbo 
via schakelklassen



samenwerking 
met bedrijven
Op Vakschool Het Diekman werken echte doeners aan 
hun toekomst. Zij steken graag de handen uit de mouwen. 
Naast theorievakken laten we je veel kennis maken 
met praktijkvakken, maar daarnaast ga je ook echt bij 
bedrijven aan het werk!

“OP Vakschool Het Diekman leer 
je vooral door te doen.”

Het eerste jaar
In de vijf jaar die je bij ons op school zit krijg je basisvakken, zoals 
Nederlands, rekenen,  sociale vaardigheden en communicatie 
vaardigheden. Daarnaast krijg je ook veel praktijkvakken zoals 
bijvoorbeeld metselen, mobiel, metaalbewerking, bouw, schilderen, 
tuin, verzorging, horeca, koken en bloemschikken.

Schakelen naar vmbo?
In de schakelklassen krijg je gedurende twee jaar in kleine groepen 
met extra aandacht vmbo onderwijs. In het tweede leerjaar kun jij 
wanneer je daaraan toe bent doorstromen naar het vmbo.

10 -14 klas
Vakschool Het Diekman is in samenwerking met SBO het Pontem 
een 10-14 klas gestart. In deze klas volgen leerlingen vanaf groep 7 
tot en met leerjaar 2 van het voortgezet onderwijs samen les. 



Vakschool Het Diekman werkt met veel bedrijven uit Enschede 
samen. Bedrijven waar jij stage gaat lopen en waar wij je op je 
werkplek begeleiden. Samen met het bedrijf leiden we je naar 
een plek op de arbeidsmarkt. Het ID-model noemen we dat. 
Iedereen slaagt naar vermogen. Een nieuwe vorm van onderwijs 
waarbij we samenwerken met de aangesloten bedrijven die net 
als Vakschool Het Diekman het I’m certificaat hebben. Wat dit 
inhoudt? We stellen voor jou een passend profiel op waar we 
samen met jou naar toe werken. En dat is niet alleen goed voor 
jou, maar ook voor het bedrijf waar je gaat werken. Wij leiden je
op tot een vakspecialist, waar bedrijven naar op zoek zijn!

Met welke bedrijven werken we samen?
Vakschool Het Diekman werkt met veel bedrijven samen. 
Binnen Enschede, maar soms ook daarbuiten. De meeste van de 
hieronder genoemde bedrijven geven je ook nog eens
de garantie op een baan!

De Action is een landelijk opererend warenhuis. Een winkel die bij iedereen 
bekend staat als de winkel waar je voor relatief weinig geld, allerlei spullen 
kunt kopen. Als leerling van Vakschool Het Diekman word je in samenwer-
king met De Action (Miro) opgeleid tot assistent winkelmedewerker.

Asito is één van de grootste schoonmaakbedrijven van 
Nederland. Dagelijks werken 10.000 kleurrijke schoon-
maakkrachten aan een schone werk- en leefomgeving 
voor onze opdrachtgevers. De collega’s bij Asito hebben 
iets gemeenschappelijk: ze houden van hun werk. Ze zijn 

trots op wat ze doen en ze voelen zich thuis bij Asito. Wij noemen dat het 
Asito-gevoel. Je leert bij Asito hoe je professioneel schoonmaakt en de klant 
zo goed mogelijk kunt ondersteunen.

ID-model



Holzik Stables is de grootste manege van Enschede en 
omstreken. Mensen kunnen hun paard stallen bij Hol-
zik Stables of rijlessen volgen. De werkzaamheden bij 
Holzik Stables zijn het schoonhouden van de stallen, 
de paarden voorzien van hooi en stro en het verzorgen 

van de paarden zowel binnen als buiten. Ook onderhoudswerkzaamheden 
behoren tot je taken. Holzik Stables leidt samen met Vakschool Het Diekman 
leerlingen op.

Haverkamp Onderhoud kent zes verschillende hoofdwerkzaamheden: schoon-
maak, ontruimingen, glasbewassing, gevelonderhoud, afvalinzameling en 
schilderen. Dit betekent een breed aanbod aan werkzaamheden, maar dus ook 
aan opleidingsmogelijkheden voor jou als leerling van Vakschool Het Diekman. 
Samen met Vakschool Het Diekman bieden we voor jou passende opleidings-
trajecten aan.

Onderhoud Enschede B.V. is een bedrijf dat voornamelijk opdrachten uitvoert 
voor de gemeente Enschede. Opdrachten die gericht zijn op groen en grijs. Dit 
betekent onderhoud en aanleg van groen in de stad, het netjes en schoon-
houden van de verschillende stadsdelen, maar ook de aanleg van wegen en 
paden. Vakschool Het Diekman werkt samen met dit bedrijf om je op te leiden.

Opstap personeelsdiensten is een organisatie die mensen bemiddelt naar 
werk in de bouw en schildersbranche. Samen met Opstap personeelsdiensten, 
ontwikkelt Vakschool Het Diekman trajecten in de bouw en het schilderwerk.

Axent Groen is een hoveniersbedrijf dat veel voor 
de gemeente werkt, maar ook voor particulieren. 
Het onderhouden en aanleggen van tuinen, maar 
ook bladblazen en andere hovenierswerkzaamheden 

behoren tot de dagelijkse werkzaamheden. Als leerling van Vakschool Het 
Diekman leer je te werken met verschillende technieken en gereedschappen.

Bonke & zn. is een landelijk werkend schildersbedrijf. Dat betekent dat je ook 
buiten Enschede aan de slag gaat. Alle facetten van het schildersvak komen 
voor binnen het bedrijf. Kies je voor schilderen bij dit bedrijf, dan bieden we 
samen met Vakschool Het Diekman een opleidingstraject dat past bij jou!

Nettorama is een van de grootste supermarkten van Enschede. De winkel 
biedt een breed assortiment aan artikelen. Vakschool Het Diekman werkt al 
vele jaren succesvol samen met De Nettorama. Binnen het nieuwe ID traject 
ontwikkelen we nu ook gezamenlijke opleidingstrajecten.



TDC groep plaatst werknemers in de bouw, installatietechniek, industrie 
en horeca. Leerlingen van Vakschool Het Diekman worden zoveel mogelijk 
vakgericht opgeleid. Wanneer er geschikte banen beschikbaar zijn, kun je, 
als het in het uitstroomprofiel past, via TDC groep worden geplaatst.

Westendorp PR is een re-integratie en 
participatiebedrijf. Er werken mensen, 
die wat extra ondersteuning nodig 
hebben voordat zij, zodra zij er aan 
toe zijn, de arbeidsmarkt op gaan. De 
werkzaamheden omvatten productie, 

horeca en houtbewerking. Westendorp PR is met name ook een geschikte 
stage- of werkplek voor als je nog niet precies weet welke richting je wilt 
kiezen. Samen met Vakschool Het Diekman, leidt Westendorp PR je op tot 
een goede werknemer voor andere bedrijven. Soms word je als leerling bij 
Westendorp PR zelf in dienst genomen.

Visschedijk is een schoonmaak en 
catering bedrijf. Het bedrijf maakt 
veel scholen in Enschede schoon. 
Ook beschikt het bedrijf over een 
grote keuken, waar maaltijden voor 

verschillende bedrijfskantines worden bereid. Je leert bij Visschedijk hoe 
je professioneel schoon maakt, maar ook kun je op horecagebied allerlei 
technieken en werkwijzen leren.

Taco Mundo is een horecabedrijf, dat Mexicaanse gerechten vers bereidt. Klan-
ten kunnen hun gerechten ook afhalen of laten bezorgen. Bezorgen gaat via 
elektrische fietsen en scooters. Je leert hier hoe je horeca gericht moet werken, 
je maakt kennis met de Mexicaanse keuken en je leert klantgericht werken.

SES creative is een grote fabrikant van knutselspeel-
goed zoals strijkkralen of stoepkrijt. Als werknemer 
bedien je de machines of pak je er bijvoorbeeld 
speelgoed in voordat het naar de winkels gaat. Voor-
dat je bij SES creative kunt werken doorloop je eerst 
een voortraject in Hal 32. Daarna word je opgeleid tot 
productiemedewerker SES creative.

Stichting Gewoon Doen, is een stichting, die jongeren, maar ook ouderen, be-
geleidt. De doelstelling is mensen werkfit maken of ervoor zorgen dat mensen 
hun kansen benutten, als dit zelfstandig niet lukt. Wanneer je als leerling van 
Vakschool Het Diekman extra begeleiding nodig hebt, kun je gebruik maken 
van Stichting Gewoon Doen.



“Op Vakschool Het 
Diekman werken echte 

doeners aan hun 
toekomst. Zij steken 
graag de handen uit

de mouwen.”



het stedelijk
vakcollege

in het kort:

Op Het Stedelijk Vakcollege volg je in de onderbouw algemene vak-
ken zoals Nederlands, Engels, wiskunde en Mens en Maatschappij 
(geschiedenis/aardrijkskunde/economie). We geven extra aandacht 
aan de vakken Nederlands en rekenen. Dit doen we omdat goed 
Nederlands lezen, schrijven en spreken de basis is voor alle andere 
vakken. Taal vormt namelijk de basis van ons denken. 

Daarnaast volg je praktijklessen die je voorbereiden op je keuze in 
de bovenbouw. Zo maak je bijvoorbeeld kennis met verschillende 
beroepen door job safari’s die wij organiseren met bedrijven uit 
Enschede.

H
ET STEDELIJ

K VAKCOLLEGE   |   VM
BO-B - VM

BO-K

LEES VERDER

Leren door te doen
 
Onderzoek naar jezelf en 
de arbeidsmarkt
 
Eerst ervaring opdoen en dan 
profiel kiezen dat bij je past
 

Ervaring opdoen bij bedrijven 
vanaf het eerste jaar
 
Een echte beroepsopleiding 
 
Doorstromen naar het mbo



profielkeuze

Techniek & 
Vakmanschap

Mens & Dienst- 
verlenen

Aandacht voor jou
In de onderbouw doe je ook onderzoek naar jezelf en de arbeidsmarkt. ‘Wie 
ben ik, wat wil ik en wat kan ik’ staan daarbij centraal. Hier werk je samen 
met je mentor aan tijdens lessen loopbaanoriëntatie. Dit helpt je om een 
goede profielkeuze voor de bovenbouw te kunnen maken. 

Wij werken met kleine klassen van 16 tot 22 leerlingen. Daardoor is er indi-
viduele aandacht voor elke leerling. De onderbouw heeft meerdere keren per 
week een dagstart. Hier is er ruimte om zaken als het leerproces, je persoon-
lijke ontwikkeling, groepsdynamiek en andere zaken te bespreken. 

Bewegen & gezondheid
Op Het Stedelijk Vakcollege vinden we een gezonde leefstijl heel belangrijk. 
Zo krijg je 4 uur gym per week in plaats van 2 uur. Ook gezonde voeding 
vinden we belangrijk. Daarom zijn we aangesloten bij ‘de gezonde school’. 
Dit zie je terug in het aanbod van onze kantine.

In de bovenbouw kies je een profiel dat je voorbereidt 
op een verdere beroepsopleiding. Je kunt binnen de 
vakcolleges kiezen uit 6 profielen. Welk profiel past bij jou?

Bouw, Wonen & Interieur

Produceren, Installeren & Energie

Media, Vormgeving & ICT

Zorg & Welzijn

Economie & Ondernemen

Horeca, Bakkerij & Recreatie

PROFIELEN

PROFIELEN



Bij BWI werk je met veel materialen die in de bouw gebruikt worden zoals 
hout, houten plaatmaterialen, steen, isolatiematerialen en metselprofielen. 
Je leert hoe je een product van A tot Z ontwikkelt. Bij de lessen in dit profiel 
ga je zelf aan de slag. Je ontwerpt en maakt  verschillende werkstukken 
zoals stoelen, tuinbanken, tafels en kasten. Ook ga je leren schilderen 
want, dat is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Dit profiel is dus ook 
geschikt voor creatieve leerlingen!

Bij Produceren, Installeren & Energie komen metaal-, elektro-, 
installatietechniek en besturingstechniek samen. Je leert werktekeningen 
maken en lezen met een tekenprogramma (SolidWorks). Aan de hand 
daarvan ga je producten produceren. Zo werk je onder andere aan een 
skelter. Bij PIE is veilig werken en nauwkeurigheid belangrijk. Een millimeter 
meer of minder kan immers het verschil maken tussen iets dat precies past of 
iets dat meteen weer uit elkaar valt. Bij PIE leer je niet alleen binnen school. 
Je gaat workshops volgen bij bedrijven en andere scholen en je loopt stage 
bij bedrijven. Zo maak je kennis met het toekomstige werkveld en krijg je een 
goed beeld van wat bij je past. 

Creatieve kunstenaars
Dit profiel is geschikt voor jou als je graag dingen maakt, tekent en 
kleurt. Je leert om jouw talent voor vormgeving in te zetten in allerlei 
computerprogramma’s. Je ontwikkelt magazines, folders, verpakkingen en 
3D producten. Je leert zowel creatief als technisch tekenen. Ook ga je aan de 
slag met film en fotografie. 

Computernerds
Klinkt het woord computernerd negatief voor jou? Bij dit profiel zeker niet! 
Je leert over verschillende soorten hardware en software. Je leert hoe je 
een computernetwerk aanlegt, een computer beveiligt en je leert hoe je 
anderen kunt informeren bij de aanschaf van een PC. Ook maak je kennis 
met programmeren, webdesign en hoe je een berekening kunt maken in een 
spreadsheet. 

Bouw, wonen & Interieur (BWI)

Produceren, installeren & energie (PIE)

Media, vormgeving & ICT

Techniek 
& Vakmanschap

PROFIELEN



Het profiel Zorg & Welzijn is een breed profiel waarmee je veel kanten 
op kunt. Toch staat er één ding centraal en dat is dat je wilt werken 
met mensen. Dit kunnen verschillende doelgroepen zijn zoals kinderen, 
gehandicapten, volwassenen en ouderen. e leert om te werken met 
mensen op verschillende manieren zoals helpen, verzorgen, activiteiten 
organiseren etc. Deze kennis kun je later op veel vlakken inzetten zoals in 
de gezondheidszorg maar ook op het gebied van uiterlijke verzorging, sport 
of onderwijs. Bij Zorg & Welzijn leer je vooral binnen én buiten school door 
middel van gastlessen, excursies naar bedrijven en gastsprekers. 

Economie & Ondernemen is een breed profiel waar het werken in een 
(eigen) bedrijf centraal staat. Alle aspecten van een bedrijf komen aan bod: 
administratie, commercie, logistiek en ondersteunende werkzaamheden. 
Je leert van alles over het verhandelen en verkopen van producten. Je 
leert niet alleen uit boeken maar ook door te doen zoals het voeren van een 
klantgesprek of het versturen van pakketjes. 

Dit is een brede opleiding waarin je als leerling te maken krijgt met 
verschillende onderdelen uit de wereld van de Horeca, Bakkerij & Recreatie. 
De afkorting horeca staat voor hotel, restaurant en café. Leerlingen die 
kiezen voor Horeca, Bakkerij & Recreatie maken het graag anderen naar de 
zin. Dit varieert van mensen begeleiden in hun vrije tijd tot het bereiden van 
luxe gerechten. Voor een toekomst in de deze sector is het belangrijk dat je 
eventueel in de avond, het weekend of op feestdagen wil werken, want dat 
zijn juist de tijdstippen waarop de horeca het drukst is. In de horeca werk je 
bijna nooit alleen, het is dus handig als je goed kunt samenwerken.

Zorg & Welzijn

Economie & Ondernemen

Horeca, Bakkerij & Recreatie

Mens & Dienst-
verlenen

PROFIELEN



technolab
In het technolab van Het Stedelijk Vakcollege maak 
je kennis met de nieuwste technische snufjes.  Hier 
kun je je talenten op een uitdagende en leuke manier 
ontdekken en ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan je 
eigen ontwerp printen met een 3D printer of een robot 
programmeren.

Topsport Talentschool
Sport je op hoog landelijk niveau? Of maak je deel uit van een regionale/lan-
delijke jeugdselectie? Dan is de Topsport Talentschool iets voor jou. Op Het 
Stedelijk Vakcollege krijg je de ruimte om topsport te combineren met een 
vmbo basis of kader opleiding. Je krijgt een aangepast lesrooster, zodat je op 
school huiswerk kunt maken of tijdens schooltijd kunt trainen. Een Topsport 
Talent coördinator begeleidt je.



“Vind je het leuk om 
te leren in de praktijk? 

Werk je graag met 
je handen? Dan is Het 

Stedelijk Vakcollege de 
school voor jou!”



De Stedelijke Mavo is een relatief kleine school. Bij binnenkomst 
zegt er iemand ‘goedemorgen’ en kent je bij naam. Een school 
waar je wordt gezien! Het onderwijs bij De Stedelijke Mavo is: 
grensverleggend, (zelf)verantwoordelijk en toekomstgericht.

LEES VERDER

in het kort:
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De Stedelijke 
Mavo

Talenturen om te proeven, je 
grenzen te verleggen en keuzes 
te maken

Studieplanners om je te helpen 
met leren en organiseren

Extra aandacht voor taal

Projecturen waar je leert 
onderzoeken, samenwerken 
en presenteren

Je mavo diploma of 
doorstromen naar de havo



ONDERWIJS

Grensverleggend
Het onderwijs op De Stedelijke Mavo verlegt grenzen. We denken niet graag 
in beperkingen, maar in mogelijkheden. Dat betekent dat we niet praten over 
wat je niet kunt, maar nog kunt leren. Je wordt dus behoorlijk uitgedaagd! 
Goede vaklessen vormen hierbij het fundament, kennis zien we namelijk als 
de basis voor jouw ontwikkeling.

(Zelf)verantwoordelijk
Zelfverantwoordelijkheid gaat over de manier waarop je in staat bent je 
eigen leren vorm te geven. Naast het belang van het halen van goede 
resultaten en een mooi diploma willen we dat je groeit in het nemen van 
verantwoordelijkheid in je eigen leerproces. Dat betekent dat je leert 
plannen, organiseren en soms zelf kiest welk vak je wilt volgen. Ook ben je 
niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook in je samenwerking met 
anderen, je aandeel in de school en de wereld om je heen. Dit zie je terug in 
het onderwijs bij De Stedelijke Mavo.

Toekomstgericht
Aan het einde van je schoolloopbaan op De Stedelijke Mavo sta je voor een 
belangrijke keuze, je vervolg. Om een goede keuze te maken moet je over 
voldoende kennis beschikken over je eigen mogelijkheden, maar ook over de 
mogelijkheden die er zijn. Vanaf het eerste leerjaar zijn we daarmee bezig. Je 
maakt kennis met beroepen en vervolgopleidingen. Waar ben jij goed in? Wat 
wil je? Wat wil je leren? Allemaal vragen die je uiteindelijk helpen een keuze 
te maken die bij je past.

Het onderwijs bij De Stedelijke 
Mavo is: grensverleggend, 
(zelf)verantwoordelijk en 
toekomstgericht. 



De opleiding duurt 4 jaar en bereidt je voor op een vervolg aan het mid-
delbaar beroepsonderwijs (mbo). Als je wilt, kun je na het behalen van je 
mavodiploma ook doorstromen naar het havo. Hier worden wel aanvullende 
eisen aan gesteld. Deze kun je vinden bij de overgangsrichtlijnen.

Begeleiding
Je kunt rekenen op een goede begeleiding. Vanaf de eerste schooldag heb je 
een mentor. Dat is een vakdocent die in de gaten houdt hoe het met jou en 
met jouw ontwikkeling gaat. Hij heeft daarvoor gesprekjes met jou en heeft 
ook contact met thuis. In de mentorlessen werken we aan onderwerpen als 
studievaardigheden, plannen en leren, maar ook aan de sfeer in de klas.

Leerjaar 1 en 2
In de eerste twee leerjaren leg je een goede basis voor de rest van je school-
loopbaan. Je krijgt goede vaklessen, maar je gaat ook aan de gang met 
projecten en in de talenturen heb je de ruimte om zelf keuzes te maken voor 
de onderdelen die je volgt.

Leerjaar 3 en 4
Het derde leerjaar is een schakeljaar naar het laatste leerjaar. Je maakt - 
samen met je mentor, de decaan en je ouders - een eerste keuze in ons vak-
kenaanbod. Tijdens het derde jaar maak je dan de definitieve keuze voor je 
profiel. Als je er goed over nadenkt welke vakken voor jouw vervolg belangrijk 
zijn, heb je hiermee een goede aansluiting op het vervolgonderwijs.

In het derde leerjaar start je ook al met je examen. Je maakt kennis met 
handelingsopdrachten, schoolexamens en de spanning die daarbij hoort. In 
het vierde leerjaar word je steeds intensiever begeleid richting het centraal 
schriftelijk eindexamen. Alle basis die je in de voorgaande jaren hebt gelegd 
en aanvullende examentraining zorgen ervoor dat je goed voorbereid het 
eindexamen ingaat.

mavo

PROFIELEN

Er zijn vier 
profielen

Techniek

Zorg en Welzijn

Economie

Landbouw



De opleiding duurt in totaal 5 jaar. De eerste 3 jaar daarvan kun je volgen op 
De Stedelijke Mavo. Daarna maak je een keuze. Je kunt de laatste 2 jaar van 
het havo namelijk volgen op de locaties Kottenpark en College Zuid.

Begeleiding
Als je bij ons havo doet, kun je rekenen op een goede begeleiding. Vanaf de 
eerste schooldag heb je een mentor. Dat is een vakdocent die in de gaten 
houdt hoe het met jou en met jouw ontwikkeling gaat. Hij heeft daarvoor ge-
sprekjes met jou en heeft ook contact met thuis. In de mentorlessen werken 
we aan onderwerpen als studievaardigheden, plannen en leren, maar ook 
aan de sfeer in de klas.

Leerjaar 1 en 2
In de eerste twee leerjaren leg je een goede basis voor de rest van je school-
loopbaan. Je krijgt goede vaklessen, maar je gaat ook aan de gang met 
projecten en in de talenturen heb je de ruimte om zelf keuzes te maken voor 
de onderdelen die je volgt.

Leerjaar 3 (schakeljaar)
Het derde leerjaar is een schakeljaar naar de bovenbouw. In dat jaar ga je 
samen met je mentor en de decaan onderzoeken welk profiel het beste bij 
je past. Van je vakdocenten krijg je informatie over het vak in de bovenbouw 
en je gaat alvast een keer op bezoek bij de verschillende bovenbouwlocaties. 
Je kiest een profiel, dat bestaat uit een combinatie van een aantal vakken. 
Hiermee heb je een goede aansluiting op het vervolgonderwijs.

havo
(onderbouw)



Talenturen
Met de talenturen op De Stedelijke Mavo verleg je je grenzen. 
Je doet activiteiten die je anders niet zo snel zou doen. 
Zo ontdek je kwaliteiten en eigenschappen bij jezelf die je 
anders niet zo snel hoeft in te zetten. Tijdens de talenturen 
wordt je sportief, cultureel, kunstzinnig en sociaal uitgedaagd 
om te ontdekken welke kwaliteiten jij allemaal hebt en 
kunt inzetten. Zo kun je jezelf bijvoorbeeld laten zien aan 
een publiek als circusartiest of je verzorgt een recreatieve 
middag voor de bewoners van een verzorgingstehuis. Er 
zijn mogelijkheden genoeg en jij hebt zeker mogelijkheden 
genoeg! 

Talenturen staat op het rooster in leerjaar 1 tot en met 3. Per 
jaar verschilt het wel hoe de talenturen worden ingevuld. 
In leerjaar 1 staat verbreding centraal. Je kiest uit alle vier 
verschillende leergebieden een activiteit: maatschappelijk, 
kunst & cultuur, wetenschap & techniek en sport. In leerjaar 2 
is er ruimte voor verdieping. Een creatieve leerling heeft dan 
de mogelijkheid om steeds een activiteit in het leergebied 
kunst & cultuur te kiezen. Daarnaast volg je modules muziek 
en krijg je Loopbaanoriëntatie. Helemaal nieuw is het dat 
leerlingen van leerjaar 3 óók de talenturen op het rooster 
hebben gekregen. Het accent in leerjaar 3 ligt op de oriëntatie 
op het beroep. Daarnaast kun je kiezen voor extra sport en 
krijg je een module Culturele en kunstzinnige vorming.

MaatWerkTijd
Onder de pijler verantwoordelijkheid valt ook dat we je leren om keuzes te 
maken met betrekking tot je eigen leren. Dat komt in tot uitdrukking in de 
vorm van MaatWerkTijd (MWT). Vanaf klas 3 heb je 5 lesuren in de week 
de mogelijkheid om voor verschillende vakken te kiezen. Dit geeft je de 
mogelijkheid om bijvoorbeeld 4 uur wiskunde te volgen, waar iemand anders 
de keuze maakt om het bij 2 uur te houden maar wel extra Engels en biologie 
te kiezen. In de MWT-uren is ruimte voor verdieping, herhaling, voorbereiding 
of juist extra ondersteuning. Onder leiding van je mentor (en op advies van 
vakdocenten) denk je na over wat je nodig hebt en leer je zo bewuste keuzes 
te maken.



“Het onderwijs op De 
Stedelijke Mavo verlegt 
grenzen. We denken niet 
graag in beperkingen, 

maar in mogelijkheden.”



innova
Bij ons op school is onderwijs gericht op jouw functioneren. 
Hierdoor ga je gemotiveerd naar school. Dat draagt bij aan 
betere studieresultaten. We stimuleren jouw persoonlijke 
ontwikkeling. Gepersonaliseerd leren noemen we dat op Innova. 
Maar wat is dat nou? 

LEES VERDER

In het kort
betekent dit dat:
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Wij kijken naar wat jij nodig 
hebt op vakinhoud

Je vakken op verschillende 
niveaus mag volgen

Het werk zoveel mogelijk op 
school maakt

Je verantwoordelijkheid leert 
nemen voor je eigen leerproces

Je samen met je coach je 
doelen stelt

Je wekelijks een gesprek met 
je coach hebt

Je ouders kunt meenemen 
naar coachingsgesprekken

Je een gedegen planning leert 
maken

Je verschillende leerstrategie-
en leert toepassen 

Je leert reflecteren op je eigen 
ontwikkeling



ONDERWIJS

Persoonlijke coach
Hoe doe ik dit? Wanneer doe ik dit? Met wie doe ik dit en op welke manier 
doe ik dit? Bij het maken van al deze keuzes en je planning krijg je begeleiding 
van een coach. Deze coach stelt je vragen of reikt suggesties aan, die zorgen 
dat jij steeds beter in staat bent om zelfverantwoordelijk te leren.

Naast de basisinstructies krijg je bij ons op school vakworkshops. Tijdens deze 
vakworkshops is er altijd een vakdocent aanwezig die jou ondersteunt bij al 
jouw vragen. Heb je extra instructie nodig of wil je graag zelfstandig aan het 
werk, dan is daar ruimte voor. Je werkt op je eigen Chromebook en je kunt 
veel opdrachten tijdens de lessen maken. Er is dus weinig huiswerk!

Doelen
Je werkt aan wettelijk vastgestelde kerndoelen. Dat wil zeggen: de eerste 
jaren leg je de basis en daarna bereiden we je voor op het behalen van je 
examens. De doelen en eisen zijn landelijk vastgesteld en daarin wijkt Innova 
niet af. Net als op iedere andere school dus! Bijzonder bij Innova is dat jij 
bepaalt hoe je het beste leert en wat jij nodig hebt, bijvoorbeeld:

 Extra lessen in een vak dat jij lastig vindt
 Een vak volgen op een hoger niveau
 Niveaugroepen

Daar zijn wij erg succesvol in. Onze leeromgeving is zodanig ingericht dat 
je zelf je leervragen kan formuleren. Er is een basisaanbod en je kiest voor 
een belangrijk deel zelf hoe en wanneer je dat leert. Naast dat aanbod is er 
ruimte om met eigen leervragen, onderzoeken, projecten, ontdekkingstochten 
en activiteiten bezig te zijn. Zo verwerf je de kennis en vaardigheden die je 
nodig hebt voor een leven lang leren.

Je werkt op je eigen Chromebook 
en je kunt veel opdrachten 
tijdens de lessen maken. 



De opleiding duurt 4 jaar en bereidt je voor op een vervolgstudie op mbo niveau 
of bovenbouw havo. Je haalt je mavo diploma dat toegang geeft tot niveau 4 
van het mbo of je kunt doorstromen naar de bovenbouw van de havo. 

Onderwijs op maat
Samen met je coach formuleer je aan het begin van een leerperiode de leer-
doelen. De juiste keuzes maken moet je leren en gaat altijd uit van structuur. 
Tijdens je wekelijkse gesprekken met je coach wordt de voortgang besproken. 
Uiteraard kunnen ouders ook altijd aansluiten. Bij Innova is de leeromgeving 
zo ingericht dat je daaruit zelf je leervragen kan formuleren. Het aanbod 
aan leerstof is groot en je kiest zelf voor een deel hoe en wanneer je dat 
leert. Naast dit aanbod is er ruimte om met eigen leervragen, onderzoeken, 
projecten, ontdekkingstochten en activiteiten bezig te zijn. Zo verwerf je niet 
alleen de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een diploma, maar ook 
voor een leven lang leren. 

Leerjaar 1 en 2
In de eerste twee leerjaren leg je een goede basis voor de rest van je school-
loopbaan. In de onderbouw krijg je tal van leuke en interessante projecten. 
Ook bestaat de mogelijkheid om de Vooropleiding Dans of de kunstklas The-
ater te volgen. Hiervoor werkt Innova samen met Kottenpark. In het tweede 
leerjaar is er ook aandacht voor de keuzes die je moet maken die betrekking 
hebben op het vakkenpakket. Deze hebben invloed op de rest van je school-
loopbaan. Dit keuzeproces wordt begeleid door je coach. 

Leerjaar 3
Het derde leerjaar is een voorbereidingsjaar op je eindexamenjaar. CKV (Cul-
turele en Kunstzinnige Vorming), maatschappijleer alsmede het profielwerk-
stuk, worden helemaal afgerond in het derde leerjaar. In het derde jaar maak 
je een keuze voor je profiel en vakkenpakket waar je examen in gaat doen. 
Het is op Innova verplicht om in 7 vakken examen te doen, dit om je kansen 
op een diploma te vergroten en de overstap naar de havo te versoepelen.

Leerjaar 4 
In leerjaar 4 heb je je schoolexamenweken, waarvan de resultaten meetellen 
voor het uiteindelijke schoolexamencijfer. In de loop van het jaar krijg je drie 
SE-rapportcijferlijsten mee naar huis. Dit cijfer telt mee voor het eindexamen. 
In dit jaar maak je een keuze met betrekking tot een vervolgopleiding na de 
mavo. Je krijgt hierbij begeleiding van je coach en de decaan. In dit leerjaar 
kies je voor tekenen of lichamelijke opvoeding 2 als zevende examenvak. 
Lichamelijke opvoeding 2 gaat verder dan reguliere gymlessen. Je leert hier 
nieuwe vaardigheden. Denk hierbij aan ehbo-lessen, lesgeven, organiseren 
en stage lopen.  

mavo
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De opleiding duurt vijf jaar en bereidt je voor op een vervolgstudie op een 
hogeschool (hbo). De eerste drie jaar kun je deze volgen op Innova. Daarna 
maak je een keuze om de laatste 2 jaar van de havo te volgen op Kottenpark 
of College Zuid. 

Leerjaar 1, 2 en 3 
In de eerste drie leerjaren leg je een goede basis voor de rest van je school-
loopbaan. In de onderbouw krijg je tal van leuke en interessante projecten. 

Het derde leerjaar is een schakeljaar naar de bovenbouw. In dat jaar ga je 
samen met je coach onderzoeken welk profiel het beste bij je past. ‘Leren kie-
zen’ noemen we dit. Je kiest een profiel, dat bestaat uit een combinatie van 
een aantal vakken. Hiermee heb je een goede aansluiting op de bovenbouw. 
Ook is er een maatschappelijke stage die plaatsvindt in het derde jaar. Hierin 
werkt het Stedelijk Lyceum intensief samen met basisscholen, gemeente, 
stagebedrijven en de makelaar voor maatschappelijke stage. 

havo
(onderbouw)

PROFIELEN

Er zijn vier 
profielen

Cultuur en Maatschappij

Economie en Maatschappij

Natuur en Gezondheid

Natuur en Techniek



Vooropleiding Dans
Weet je nu al dat je later professioneel danser, dansdocent of 
choreograaf wilt worden? Of hou je van dansen, maar weet je nog 
niet wat je ermee wilt? Bij Innova kun je school combineren met de 
Vooropleiding dans ArtEZ Kottenpark. 
 

Wat leer je tijdens de ArtEZ Vooropleiding Dans?
Bij de Vooropleiding Dans ontwikkel jij je fysieke en mentale mogelijkheden 
als danser. De vooropleiding is een goede voorbereiding op een auditie bij een 
hbo-opleiding in het dansvak. Je krijgt een stevige danstechnische basis en 
leert verschillende dansstijlen, maar de focus ligt op hedendaagse dans. Er is 
tijdens de vooropleiding niet alleen aandacht voor danstechniek, maar ook 
voor het ontwikkelen van je eigenheid in dans. Verder krijg je zicht op de vele 
beroepsmogelijkheden binnen het dansvak. Ook ontwikkel je vaardigheden als 
jezelf uiten en presenteren, samenwerken, staan voor wie je bent, omgaan 
met chaos, improviseren en creëren. 
 
Groep 7 en 8 van het basisonderwijs: oriëntatiefase
Voor leerlingen in groep 7 en 8 is er de oriëntatieklas. In deze oriëntatiefase 
volg je onderwijs op je eigen basisschool en heb je daarnaast 4 danslessen 
per week. De lessen worden gegeven na schooltijd, in de dansstudio’s van 
Kaliber Kunstenschool. Op het programma staan hedendaagse dans, creatief 
dansen, klassiek ballet en folklore. Om podiumervaring op te doen, treed je 
een aantal keer per jaar op in voorstellingen voor publiek. Je krijgt les van 
dansdocenten van Kottenpark. Zij stemmen de lessen zorgvuldig af op jouw 
leeftijd en mogelijkheden. 
 
Voortgezet onderwijs: vooropleiding
Wie de Vooropleiding Dans doet, volgt twee opleidingen tegelijkertijd: regulier 
onderwijs en een professionele dansopleiding. Om dit mogelijk te maken, 
werkt ArtEZ samen met Het Stedelijk Lyceum. Samen zorgen we ervoor dat 
onze jongeren niet alleen hun danstalent ontwikkelen, maar ook hun diploma 
behalen. Je volgt een rooster waarin regulier en dansonderwijs (afhankelijk 
van het schooljaar tussen de 9 en 15 uur)  gecombineerd worden aangeboden. 
 
Auditie
Tijdens de auditie beoordelen we je fysieke mogelijkheden, muzikaliteit, 
presentatie en creativiteit? Ook kijken we in hoeverre je openstaat voor 
verbetering en voor iets nieuws leren. De auditie voor schooljaar 2022-2023 is 
in maart 2022. 

Kosten vooropleiding of oriëntatieklas
In de oriënterende fase zijn de kosten € 450
De kosten voor de Vooropleiding Dans zijn € 1.050

Wil je meer weten of aanmelden?
Mail dan naar: dansopleiding@hetstedelijk.nl



Hou jij van acteren en wil je serieus aan de slag met spel, 
beweging en stemvorming? Dan is de Kunstklas Theater iets 
voor jou! 

In de onderbouw ga je aan de slag om je te ontwikkelen als toneelspeler. 
Professionele theaterdocenten ondersteunen je hierin en dagen je uit. Je 
krijgt spel-, beweging- en stemlessen en een beetje theorie. Het eerste 
deel van het schooljaar staat in het teken van speltraining. In het tweede 
deel van het jaar ga je bezig met het maken van een voorstelling. In de 
bovenbouw ontwikkel je je skills als theatermaker, onderzoek je jezelf als 
speler, krijg je theatergeschiedenis en kun je eindexamen Theater doen. 
Je krijgt in de theaterzaal en lokalen van Kottenpark twee uur extra les op 
woensdagmiddag, aansluitend aan je reguliere rooster. 

Kosten
De kosten voor deelname aan de Kunstklas Theater zijn € 400 per leerjaar.

Auditie
Heb je interesse in theater of dans? Dan kun je auditie doen voor de 
vooropleiding Dans óf voor de Kunstklas Theater. Je volgt deze lessen naast 
de reguliere lessen. In het vierde jaar van Innova kun je dans of theater als 
extra examenvak kiezen.

Wil je meer weten of aanmelden?
Mail dan naar: kunstklastheater@hetstedelijk.nl

Kunstklas
Theater



Kottenpark is een bruisende school waar we je uitdagen om 
het beste uit jezelf te halen. Wil je je talent verder ontwikkelen? 
Heb je interesse in cultuur, wetenschap of vind je techniek heel 
leuk? Er is een geprofileerd gymnasium vanaf de brugklas, een 
bèta-profilering met extra aandacht voor exacte vakken en er 
zijn verschillende kunstklassen. Wat je later ook wilt worden, 
hier kun je een mooie stap maken.

LEES VERDER
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kottenpark

Cultuurprofielschool met 
verschillende kunstklassen

Vooropleiding Dans

Wetenschap, design
& techniek
 
Gymnasium
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Op Kottenpark volg je onderwijs waarin je een goede basis 
legt voor je toekomst, zowel voor je vervolgopleiding als voor je 
toekomstige beroep. Daarbij stimuleren wij jou om het hoogst 
haalbare niveau te bereiken.

We vinden het goed als jij je hoofd boven het maaiveld durft uit 
te steken. We dagen je uit om je talenten verder te ontwikkelen. 
Of dat op het gebied van cultuur, in de bèta vakken, de moderne 
vreemde talen of in de klassieke talen is, dat maakt niet uit. 
Talentontwikkeling, kansen krijgen en grijpen...daar gaat het om!

ons onderwijs

Cultuur
Kunst en cultuur hebben een belangrijke plaats in ons rooster. Kottenpark 
is een cultuurprofielschool waar jij op een actieve en boeiende manier 
kennis maakt met kunst en cultuur. We organiseren veel projecten om 
jouw ontwikkeling op dit vlak te stimuleren. Heb je talent? Dan kun je 
naast je reguliere lessen kiezen uit verschillende kunstklassen waar je 
ook eindexamen in kunt doen:

• Kunstklas Beeldende Vorming • Vooropleiding Dans ArtEZ
• Kunstklas Muziek   • Vooropleiding Muziek ArtEZ 
• Kunstklas Theater  

Wetenschap | Design | Techniek
Kies je voor Wetenschap | Design | Techniek? Dan leer je een kritische en 
onderzoekende houding bij de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde 
en techniek aan te nemen. Vanaf de brugklas werk je aan verschillende 
maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid & geluk, 
natuur & milieu en duurzaamheid & techniek. Je gaat projectmatig aan 
de slag en we dagen je uit om zelf op onderzoek uit te gaan en creatieve 
oplossingen te bedenken. Hiervoor werken we samen met Consent, 
Tech Your Future, Saxion en Universiteit Twente. 

Gymnasium
Vind je het leuk om te leren en iets extra’s te doen? Hou je van uitdagingen 
en onderzoeken? Dan is het gymnasium op Kottenpark echt iets voor jou! 
Ervaren en bevlogen docenten halen samen met jou het beste naar boven. 
Vanaf de brugklas volg je Latijn en Grieks. Bij Engels, Duits en Frans spreken 
wij zoveel mogelijk in de doeltaal. Je volgt ook bijzondere vakken als kunst, 
filosofie en science. Na zes jaar ben jij van alle markten thuis!



De opleiding duurt vijf jaar en bereidt je voor op een vervolgstudie op een 
hogeschool (hbo). Je kunt er ook voor kiezen om na het behalen van je 
havo-diploma verder te gaan op het vwo. Als je bij ons havo doet, kun je 
rekenen op een goede begeleiding. Vanaf de eerste schooldag volg je les op 
je eigen niveau. Door de lessen ‘studievaardigheden’ in de brugklas leer je 
voldoende om de overgang naar het voortgezet onderwijs succesvol te laten 
verlopen. Leren plannen en leren leren staan centraal. In de mentorlessen 
besteden we veel aandacht aan de sfeer in de klas en ontwikkelen we de 
sociale vaardigheden. De mentor is voor jou, als leerling, en ouders de 
gesprekspartner als het gaat om je welzijn en je resultaten.

Onderbouw
In de eerste twee leerjaren leg je een goede basis voor de rest van je school-
loopbaan. In de onderbouw krijg je tal van leuke en interessante projecten. 
Gelijk in de eerste maand werk je aan het project RAW (respect, aandacht, 
wilskracht). Zo leer je snel hoe we op Kottenpark met elkaar omgaan en sta je 
meteen op het podium om te presenteren aan je ouders en medeleerlingen.

Profielkeuze
Het derde leerjaar is een schakeljaar naar de bovenbouw. In dat jaar ga je 
samen met je decaan onderzoeken welk profiel het beste bij je past. ‘Leren 
kiezen’ noemen we dit. Je kiest een profiel, dat bestaat uit een combinatie van 
een aantal vakken. Hiermee heb je een goede aansluiting op het vervolgonder-
wijs. Een profiel bestaat uit een aantal vakken en is opgebouwd uit:

• een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk is: Nederlands,  
 Engels, maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming en 
 lichamelijke opvoeding.
• een profieldeel, dat elk van de profielen kenmerkt
• profielkeuzevakken
• een vrij deel, waarbij ook de mogelijkheid bestaat om een extra vak 
 te kiezen, waardoor je je diploma in twee profielen behaalt

havo

Bovenbouw
In leerjaar 4 en 5 havo ga je verder met de vakken die je in je profiel gekozen 
hebt. Vanaf het begin van de 4e klas word je intensief begeleid naar het 
eindexamen. Je maakt kennis met schoolexamens, praktische opdrachten 
en je persoonlijke mentor. Examentrainingen, zowel intern (door eigen 
vakdocenten) als extern zorgen ervoor dat je goed voorbereid het eindexamen 
ingaat. In 5 havo sluit je het schooljaar af met het centraal schriftelijk 
eindexamen.

Er zijn vier 
profielen

Cultuur en Maatschappij

Economie en Maatschappij

Natuur en Gezondheid

Natuur en Techniek

PROFIELEN



Het atheneum duurt zes jaar en bereidt je voor op een vervolgstudie op 
een universiteit. Als je bij ons atheneum doet, kun je rekenen op een goede 
begeleiding. Vanaf de eerste schooldag volg je les op je eigen niveau. 
Door de lessen ‘studievaardigheden’ in de brugklas leer je voldoende om 
de overgang naar het voortgezet onderwijs succesvol te laten verlopen. 
Leren plannen en leren leren staan centraal. In de mentorlessen besteden 
we veel aandacht aan de sfeer in de klas en ontwikkelen we de sociale 
vaardigheden. De mentor is voor jou en je ouders de gesprekspartner als 
het gaat om je welzijn en je resultaten.

Onderbouw
In de eerste twee leerjaar leg je een goede basis voor de rest van je school-
loopbaan. In de onderbouw krijg je tal van leuke en interessante projecten. 
Gelijk in de eerste maand werk je aan het project RAW (respect, aandacht, 
wilskracht). Zo leer je snel, hoe we op Kottenpark met elkaar omgaan en sta 
je meteen op het podium om te presenteren aan je ouders en medeleerlin-
gen. Vanaf leerjaar 2 heb je ook de mogelijkheid om masterclasses te volgen 
op de Universiteit Twente.

Profielkeuze
Het derde leerjaar is een schakeljaar naar de bovenbouw. In dat jaar ga je 
samen met je decaan onderzoeken welk profiel het beste bij je past. ‘Leren 
kiezen’ noemen we dit. Je kiest een profiel, dat bestaat uit een combinatie van 
een aantal vakken. Hiermee heb je een goede aansluiting op het vervolgonder-
wijs. Een profiel bestaat uit een aantal vakken en is opgebouwd uit:

• een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk is: Nederlands,  
 Engels, maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming en 
 lichamelijke opvoeding.
• een profieldeel, dat elk van de profielen kenmerkt
• profielkeuzevakken
• een vrij deel, waarbij ook de mogelijkheid bestaat om een extra vak 
 te kiezen, waardoor je je diploma in twee profielen behaalt.

Atheneum

Er zijn vier 
profielen

Cultuur en Maatschappij

Economie en Maatschappij

Natuur en Gezondheid

Natuur en Techniek

PROFIELEN



Latijn en Grieks
Vanaf de brugklas krijg je Latijn en Grieks. Kennis van deze talen helpt je bij 
het leren van andere talen. Deze talen leren je om nauwkeurig te werken, 
waardoor je moeilijkere teksten bij andere talen beter begrijpt. Je struikelt 
minder snel over lange zinnen en bovendien kun je onbekende woorden 
afleiden uit het Latijn en Grieks. Je leert ook veel over de wortels van onze 
cultuur. Wist je dat de vorm van de huidige voetbalstadions precies lijkt op 
een amfitheater? En wist je dat Nike de Griekse godin van de overwinning 
was? Deze weetjes en alle helden uit die tijd komen in spannende verhalen 
allemaal voorbij! Bovendien ervaar je de cultuur zelf op onze excursies naar 
Xanten, Nijmegen, Trier, Amsterdam en Rome.

Leren onderzoeken
Op het gymnasium besteden we veel aandacht aan onderzoeken. In klas 1 
en 2 geven wij de vakken techniek, biologie en natuurkunde samen in één 
vak: science. Je leert een onderzoeksvraag formuleren, onderzoeken en juiste 
conclusies trekken. Ook leer je presenteren en samenwerken. Elke goede 
wetenschapper kan beide: onderzoeken én presenteren. Vanaf klas 2 kun je 
masterclasses op de Universiteit Twente volgen en je eerste stappen in het 
vervolgonderwijs zetten.

Ben je nieuwsgierig, ambitieus, gemotiveerd? Vind je het leuk 
om te leren en iets extra’s te doen? Hou je van uitdagingen en 
onderzoeken? Dan is het gymnasium op Kottenpark echt iets 
voor jou! Het gymnasium vormt een eigen afdeling op Kotten-
park. Ervaren en bevlogen docenten halen samen met jou het 
beste naar boven. De klassieke cultuur speelt een belangrijke 
rol. Vanaf de brugklas volg je Latijn en Grieks. Maar het gym-
nasium is meer dan atheneum met Latijn en Grieks. Bij Engels, 
Duits en Frans spreken wij zoveel mogelijk in de doeltaal. De 
vakken techniek, biologie, en natuurkunde bieden wij in de 
eerste twee leerjaren gezamenlijk aan als één vak: science. 
Onderzoeken en vaardigheden staan centraal hierin om goed 
voorbereid aan de bovenbouw te beginnen. Na zes jaar ben jij 
van alle markten thuis!

gymnasium



GYMNASIUM OP HET KOTTENPARK

“Kottenpark is een bruisende 
school waar we je uitdagen om 
het beste uit jezelf te halen.”

Wiskunde, maar dan anders....
Je krijgt wiskunde, maar dan anders. We bieden de stof vanuit een 
historisch perspectief aan en leren je om creatief en abstract te 
denken. Zo leer je analytisch denken, kritisch en nauwkeurig te zijn. 
Ook leren we je problemen op te lossen die een beroep doen op je 
denkvaardigheden (analyseren, ordenen, onderzoeken, ontwerpen).

Tien voor taal?
Naast aandacht voor de exacte vakken besteden we bijzondere 
aandacht voor de moderne vreemde talen Engels, Frans en Duits. Voor 
deze talen kun je internationaal erkende certificaten (Goethe Institut, 
Cambridge en Delf Scolaire) behalen. Jaarlijks hebben wij projecten 
of activiteiten waarbij je kennis van deze talen gebruikt. De wereld is 
namelijk groter dan Enschede of Nederland. Zo word je wereldwijs.

Filosofie
Vanaf leerjaar 3 maak je kennis met enkele grote denkers uit de 
geschiedenis. Je leert om kritisch om te gaan met teksten en je eigen 
argumentatie onderbouwen.



Hou je van kunst en cultuur? Wil je je daar verder in ontwikkelen? 
Kottenpark is een Cultuurprofielschool voor havo-, vwo- en 
gymnasiumleerlingen. Je maakt op een actieve en boeiende 
manier kennis met kunst en cultuur. Je kunt auditie doen voor één 
van de verschillende kunstklassen of vooropleidingen: Beeldend, 
Muziek of Theater, de vooropleiding Dans of voor de vooropleiding 
muziek. Je volgt deze lessen naast de reguliere lessen. In de 
bovenbouw kun je examens doen in alle kunstvakken.

Cultuur

CULTUUR

“Je maakt op een actieve en 
boeiende manier kennis met 
kunst en cultuur.”



Kunstklas Theater
Hou jij van acteren en wil je serieus aan de slag met spel, beweging en 
stemvorming? Dan is de Kunstklas Theater iets voor jou! In de onderbouw 
ga je aan de slag om je te ontwikkelen als toneelspeler. Professionele 
theaterdocenten ondersteunen je hierin en dagen je uit. Je krijgt spel-
, beweging- en stemlessen en een beetje theorie. Het eerste deel van 
het jaar staat in het teken van speltraining. In het tweede deel van het 
jaar ga je bezig met het maken van een voorstelling. In de bovenbouw 
ontwikkel je je skills als theatermaker, onderzoek je jezelf als speler, 
krijg je theatergeschiedenis en kun je eindexamen Theater doen. Je 
krijgt in de theaterzaal en lokalen van Kottenpark twee uur extra les op 
woensdagmiddag, aansluitend aan je reguliere rooster. Voor de Kunstklas 
Theater doe je vooraf auditie.

Kosten
De kosten voor deelname aan de Kunstklas Theater zijn €400 per leerjaar.

Wil je meer weten?
Voor meer informatie kun je mailen naar kunstklastheater@hetstedelijk.nl

KUNSTKLAS THEATER

“Hou jij van acteren en wil 
je serieus aan de slag met 
toneelspel, beweging en 
stemvorming?”



Kunstklas Muziek
Heb jij belangstelling en talent voor muziek? Wil je graag samen musiceren? 
Bespeel je een instrument of heb je zangles? Kom dan auditie doen voor de 
Kunstklas Muziek! De Kunstklas Muziek is een muzikaal breed georiënteerde 
opleiding binnen een school waar jouw talent de ruimte krijgt. Je speelt of 
zingt een uur in de week in een ensemble (klassiek of pop) en krijgt een uur 
per week verschillende modules zoals singer songwriting, media music of 
componeren. Je krijgt twee uur extra op maandag- en/of donderdagmiddag, 
aansluitend op je reguliere rooster. De lessen zijn in de theaterzaal en 
muzieklokalen van Kottenpark. Voor de Kunstklas Muziek doe je vooraf 
auditie.

Kosten
De kosten voor deelname aan de Kunstklas Muziek zijn €400 per leerjaar.

Wil je meer weten?
Voor meer informatie kun je mailen naar kunstklasmuziek@hetstedelijk.nl

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om ook net zoals 
de vooropleiding dans, de vooropleiding van ArtEZ 
conservatorium Enschede te combineren met een havo, 
atheneum of gymnasiumopleiding. Gecombineerd met 
kunstklas muziek, volg je bij ArtEZ aansluitend op je rooster, 
les in je gekozen hoofdvak. Dat kan een instrument zijn, 
maar natuurlijk ook zang. 

Vooropleiding
muziek artez



KUNSTKLAS BEELDENDE VORMING

“Vind jij het leuk om te 
tekenen, te schilderen, te 
fotograferen, te boetseren, 
en/of te construeren?”

Kunstklas Beeldende Vorming
Vind jij het leuk om te tekenen, te schilderen, te fotograferen, te boetseren, te 
bouwen of te construeren? Kom dan de Kunstklas Beeldende Vorming volgen! 
In de Kunstklas Beeldende Vorming ontwikkel je jouw creatieve en beeldende 
vermogen. Jouw proces, de weg naar het eindwerkstuk vinden wij belangrijk. 
Je maakt kennis met veel verschillende materialen en technieken. Ook 
bezoeken we exposities en volg je buitenschoolse workshops verzorgd door 
o.a. Tetem, Atelier de Zessprong of Het Rijksmuseum Twenthe. De lessen zijn 
in de teken- en handvaardigheid lokalen van Kottenpark. Aansluitend op je 
reguliere rooster, krijg je op maandag- of donderdagmiddag twee uur extra 
les. Je doet vooraf auditie in de vorm van een motivatiegesprek, waarbij je 
gemaakt werk laat zien en toelicht.

Kosten
De kosten voor deelname aan de Kunstklas Beeldende Vorming 
zijn € 200 per leerjaar.

Wil je meer weten?
Voor meer informatie kun je mailen naar kunstklasbeeldend@hetstedelijk.nl



In het dansvak is het belangrijk dat je op jonge leeftijd aan 
de voorbereiding begint. Hou je van dansen of weet je nu al 
dat je later professioneel danser, dansdocent of choreograaf 
wilt worden? Bij ArtEZ Vooropleiding Dans Kottenpark kun 
je al in groep 7 en 8 van de basisschool starten met de 
oriëntatieklas. Na de oriëntatiefase kun je auditie doen voor 
de Vooropleiding Dans voor middelbare scholieren.

Vooropleiding
Dans artez

Wat leer je tijdens de ArtEZ Vooropleiding Dans 
Kottenpark?
Bij de Vooropleiding Dans ontwikkel jij je fysieke en mentale mogelijkheden 
als danser. De vooropleiding is een goede voorbereiding op een auditie bij 
een hbo-opleiding in het dansvak. Je krijgt een stevige danstechnische basis 
en leert verschillende dansstijlen, maar de focus ligt op hedendaagse dans.
Er is tijdens de vooropleiding niet alleen aandacht voor danstechniek, maar 
ook voor het ontwikkelen van je eigenheid in dans. Verder krijg je zicht 
op de vele beroepsmogelijkheden binnen het dansvak. Ook ontwikkel je 
vaardigheden als jezelf uiten en presenteren, samenwerken, staan voor wie 
je bent, omgaan met chaos, improviseren en creëren. 

Groep 7 en 8 van het basisonderwijs: oriëntatiefase
Voor leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs is er de oriëntatieklas. 
Dit is een goede manier om te kijken of de professionele danswereld echt 
bij je past. In deze oriëntatiefase volg je onderwijs op je eigen basisschool 
en heb je daarnaast 4 danslessen per week. De lessen worden gegeven na 
schooltijd, in de dansstudio’s van Kaliber Kunstenschool. 



Kosten
De kosten voor het volgen van de Vooropleiding Dans zijn als volgt:

In de oriënterende fase zijn de kosten € 450
De kosten voor de Vooropleiding Dans zijn € 1.050

 
Wil je meer weten of aanmelden?
Mail dan naar dansopleiding@hetstedelijk.nl.

Voortgezet onderwijs: vooropleiding
Wie de Vooropleiding Dans doet, volgt twee opleidingen tegelijkertijd: 
regulier onderwijs en een professionele dansopleiding. Om dit mogelijk 
te maken, werkt ArtEZ samen met het Stedelijk Lyceum. Samen zorgen 
we ervoor dat onze jongeren niet alleen hun danstalent ontwikkelen, 
maar ook hun havo- atheneum- of gymnasium-diploma behalen. 
Je volgt een rooster waarin regulier en dansonderwijs (afhankelijk 
van het schooljaar tussen de 9 en 15 uur) gecombineerd worden 
aangeboden. 

Auditie
Tijdens de auditie beoordelen we je fysieke mogelijkheden, muzikaliteit, 
presentatie en creativiteit. Ook kijken we in hoeverre je openstaat voor 
verbetering en voor iets nieuws leren. De auditie voor schooljaar 2022-
2023 is in maart 2022. 



Het wetenschapsprogramma dat wij aanbieden, leert je een 
kritische en onderzoekende houding aan te nemen. Je leert een 
onderzoeksvraag formuleren, onderzoeken en juiste conclusies 
trekken. Ook leer je presenteren en samenwerken. Elke goede 
wetenschapper kan beide: onderzoeken én presenteren. Zo 
word jij een echte wetenschapper!

Wetenschap

Wiskunde
Naast wiskunde B bieden wij als verdieping ook wiskunde D aan. Hoe 
beweegt een komeet? Hoe zal een griepepidemie zich verspreiden? Hoe 
ontwikkelen de beurskoersen zich? Al deze vragen gaan over ontwikkelingen 
in de tijd. De situaties waarin dit optreedt, noemen we dynamische 
systemen. Bij Wiskunde D leer je hoe je de ontwikkeling van zo’n dynamisch 
systeem kunt beschrijven en hoe je voorspellingen over zo’n dynamisch 
systeem kunt doen. 

Wil jij je uitleven op 3D ontwerpen? Kottenpark beschikt over een 3D printer 
die ingezet wordt bij het vak Handvaardigheid. Ook wordt elk jaar de cursus 
‘Programmeren met Arduino’ gegeven.

Filosofie
Het vak filosofie vormt de brug tussen ons wetenschaps- en cultuurprofiel 
door aandacht te besteden aan wetenschapsfilosofie, ethiek en esthetica. 
Vanaf leerjaar 3 maak je kennis met enkele grote denkers uit de 
geschiedenis. Je leert kritisch omgaan met teksten en je eigen argumentatie 
onderbouwen.



Ben je nieuwsgierig, ambitieus, gemotiveerd? Houd je van 
onderzoeken, design en techniek? Dan is de wetenschap | design 
| techniekklas op Kottenpark echt iets voor jou! Dit programma is 
ontwikkeld in samenwerking met Tech Your Future, Centre of Expertise 
TechniekOnderwijs en Consent. Tech Your Future is een initiatief van 
Saxion, Universiteit Twente en Windesheim. 

Wetenschap |
Design | Techniek

Hoe nieuwsgierig ben jij? 
In deze klas bedenk je en ontwikkel je oplossingen voor verschillende 
maatschappelijke vraagstukken die onderdeel zijn van de thema’s die 
aangeboden worden. Dit zijn gezondheid & geluk, natuur & milieu en 
duurzaamheid & techniek. De vaardigheden die je bij de Wetenschap | 
Design | Techniek | klas leert zijn: 

Je gaat projectmatig aan de slag en we dagen je uit om zelf op onderzoek 
uit te gaan en creatieve oplossingen te bedenken. Zo ben jij straks goed 
voorbereid op jouw rol in de steeds sneller veranderende maatschappij.

• Creatief denken en handelen 

• Digitale geletterdheid 

• Programmeren

• Probleemoplossend denken en handelen 

• Construeren en ontwerpen 

• Samenwerken en presenteren 

• Sociale en culturele vaardigheden 

• Zelfregulering 

• Communiceren 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Karlijn Vos
T 053-482 12 00  E kottenpark@hetstedelijk.nl



Experimenteer
De maatschappelijke vraagstukken komen aan de orde in verschillende 
modules. Je werkt samen in groepjes aan het onderzoek of het ontwerp van 
jouw keuze. Prikkel je interesse en nieuwsgierigheid door zelf te onderzoe-
ken, na te denken, te experimenteren en keuzes te maken. De onderwerpen 
zijn breed en bieden veel keuzemogelijkheden. Wat heeft jouw interesse?

Het eerste jaar kent de volgende modules:

In het tweede jaar worden de uitdagingen al complexer, je gaat bijvoorbeeld 
in de module Gamification uitzoeken hoe het leven met een fysieke beperking 
prettiger gemaakt kan worden met behulp van games. 

Universiteit Twente en Saxion als partner
Het programma Van Wetenschap | Design | Techniek | is samen met Saxion 
en de Universiteit Twente ontwikkeld. Vaardigheden die in het hoger 
onderwijs noodzakelijk zijn, worden hier al aangeleerd!

Hoe ziet de organisatie van deze klas er uit? 

De lessen aan deze klassen worden gegeven in blokuren aan havo- 
atheneum- en gymnasiumleerlingen. Deze lessen worden gegeven na je 
reguliere lessen. De klas telt maximaal 25 leerlingen en je werkt samen in 
groepjes met andere leerlingen die dezelfde interesse hebben. Als je deze 
lessen volgt, krijg je ze extra naast je andere lessen in het rooster.

Aanmelding en kosten 

Voor de Wetenschap | Design | Techniekklas moet je je aanmelden. Dat 
doe je door een filmpje over jezelf te maken! Het is de bedoeling dat je het 
volgende laat zien:

• Stel jezelf kort voor; wie ben je? Wat zijn je hobby’s? enz.
• Waarom wil je je aanmelden voor de Wetenschap | Design | Techniek | klas?  
   Wat is je motivatie?
• Welke onderwerpen vind jij interessant?

Je mag het filmpje gewoon met je mobiel opnemen en het mag maximaal 2 
minuten duren. Via een link op de website van Kottenpark bij Wetenschap | 
Design | Techniek kun je het filmpje uploaden. 
 
Als je deelneemt aan deze klas, dan is dat voor het hele jaar. De kosten voor 
deelname zijn € 200. Hiermee betalen wij de leermiddelen, excursies en 
andere activiteiten. 

Forensisch onderzoek en DNA
Je gaat als detective een  
misdaad oplossen. 

Food Design 
Je gaat een duurzame verantwoorde 
fastfoodketen ontwerpen. 

Duurzaam wonen
Hoe kunnen we door andere 
woningen te bouwen bijdragen aan 
een duurzame wereld en hoe moeten 
die woningen er dan uitzien?

Afvalverwerking
Afval is grondstof voor nieuwe 
producten, welke nieuwe producten 
ontwikkel jij?

Wateroverlast
Hoe houden we in tijden van 
klimaatveranderingen droge voeten? 

Zonne-energie
De zon is de grootste 
energieleverancier van de wereld, 
hoe kunnen we die energie nog beter 
gebruiken?

MODULES



“Talentontwikkeling, 
kans krijgen en grijpen...

daar gaat het om.”



Vind je leren leuk, en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan 
naar College Zuid om je diploma te halen. Je wordt voorbereid 
op de toekomst met een opleiding die bij jou past. Je maakt 
kennis met andere mensen en culturen en je kunt je sporttalenten 
ontdekken en ontwikkelen. 

LEES VERDER

COLLEGE ZU
ID   |   M

AVO - H
AVO - ATH
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college zuid

Een school voor mavo, havo 
en vwo

Persoonlijke aandacht voor 
elke leerling

Aandacht voor bewegen, 
sporten & gezonde levensstijl 
voor iedereen!

Speciale aandacht voor taal en 
Tweetalig onderwijs (TTO)

TopsportTalentSchool

Spaans vanaf de brugklas

in het kort:



Kijk over je 
grenzen

Bewegen, sport 
& Gezondheid

Maak kennis met de wereld buiten Enschede en Nederland. Naast 
je mavo, havo of atheneum opleiding, kun je kiezen voor tweeta-
lig onderwijs óf kun je vakken volgen op de International School 
Twente. Taal en interculturele activiteiten krijgen bij ons veel 
aandacht.

Wij zijn ons bewust van het belang van een gezonde en 
actieve leefstijl. Je kunt op College Zuid naast het gewone 
onderwijsprogramma kiezen voor een extra programma op het 
gebied van sport en bewegen. Ook hebben we een schoolplein 
waar je in je pauzes je energie kwijt kunt.



Vast lesrooster
In de onderbouw heb je een vast lesrooster en heb je geen tussenuren. 
Mocht het voorkomen dat een docent afwezig is, dan word je in de klas 
opgevangen door een andere docent en kun je verder werken met behulp 
van je studieplanner. Het onderwijs op College Zuid gaat dus altijd door. Ook 
is er een studieplein waar je onder begeleiding van docenten na schooltijd 
zelfstandig kunt werken.

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote 
stap. Daarom organiseren wij aan het einde van het schooljaar in groep 
8 een wendag, waarin je kennis maakt met College Zuid. Verder begin je 
het schooljaar met een wenweek, waarin je verder kennis maakt met je 
klasgenoten, je mentoren en de school. Je krijgt uitleg over het lesrooster, 
de digitale leeromgeving, het plannen van je schoolwerk en allerlei andere 
praktische zaken. 

onderbouw
Je komt in een mavo/havo of in een havo/vwo klas. Hierdoor 
krijg je alle kansen om op het juiste niveau je diploma te 
halen. Na het tweede leerjaar mavo/havo wordt gekeken of je 
doorstroomt naar 3 mavo of naar 3 havo/vwo en na het derde 
leerjaar havo/ vwo wordt bepaald of je doorstroomt naar de 
bovenbouw havo of naar de bovenbouw vwo.

LEES VERDER



Twee mentoren
Je hebt in de eerste klas twee mentoren, zodat er altijd iemand voor je is 
om je te laten wennen in het eerste schooljaar. Je hebt twee mentorlessen 
per week: aan het begin en het einde van de week. Op deze manier start je 
samen de week op en sluit je hem samen met je mentoren af. Je mentoren 
helpen je vertrouwd te raken met de gang van zaken en zijn het aanspreek-
punt voor jou en je ouders. In principe houd je dezelfde mentor in de gehele 
onderbouw.

Op College Zuid geven we onderwijs dat je voorbereidt op een leven en 
carrière in een internationale omgeving. En dat is belangrijk, want er zijn 
steeds meer beroepen waarin het kunnen onderhouden van contacten met 
mensen op andere plekken in de wereld van belang is. Het kunnen spreken 
van wereldtaal is dan een belangrijke voorwaarde. Om die reden krijg je bij 
College Zuid Spaans vanaf de brugklas. Naast Nederlands, Engels, Duits en 
Spaans kun je ook kiezen voor Frans.

Klas 2 en 3
In klas 2 mavo/havo en in klas 3 havo/vwo is er extra aandacht voor de 
vakkenpakket keuzes die gemaakt moeten worden. Keuzes die van invloed 
zijn op de rest van je schoolloopbaan. Dit keuzeproces wordt begeleid door je 
mentor en de decaan. Dat gebeurt door:

• voorlichting over het vakkenpakket
• een informatieavond voor ouders over het vakkenpakket
• het werken met het keuzebegeleidingsprogramma LOB (Loopbaanoriëntatie  
  en Begeleiding)
• gesprekken met de decaan over de verschillende vervolgopleidingen en 
  de toelatingseisen die daarvoor gelden 

Techniek

Zorg en Welzijn

Economie 

Natuur en Gezondheid

Natuur en Techniek

Economie en Maatschappij

Cultuur en Maatschappij

PROFIELEN

In de mavo kun 
je kiezen voor de 
volgende profielen:

En op de havo en het 
vwo kun je kiezen uit:



In de bovenbouw heb je een eigen rooster, waarbij je naast de algemene 
vakken (zoals Engels en Nederlands) les hebt in de vakken die je zelf hebt 
gekozen. In je klas zitten maximaal 28 leerlingen, zodat er aandacht is voor 
elke leerling. Je werkt naast je vaklessen een aantal uren op een studieplein, 
waar je wordt begeleid door vakdocenten. Je kunt extra hulp vragen voor de 
vakken die je lastig vindt. Je leert op deze manier nog beter om je school-
werk in te plannen en je kunt zelf bepalen aan welke vakken je meer aan-
dacht moet besteden. Iets wat je zeker van pas komt bij je vervolgopleiding. 

Naast proefwerken heb je in de bovenbouw ook schoolexamens en aan het 
einde van je middelbare schoolcarrière een centraal schriftelijk eindexamen. 
Je wordt vanaf het moment dat je binnenkomt in de bovenbouw begeleid bij 
het voorbereiden op dit examen. Aan het einde van het examenjaar is een 
examentraining, waardoor je weet wat je kunt verwachten op het centrale 
examen. 

Na je middelbare school kun je vanuit 4 mavo naar het middelbaar be-
roepsonderwijs (MBO) of naar de havo. Vanuit 5 havo kun je naar het hoger 
beroepsonderwijs (HBO); ook kun je ervoor kiezen om verder te gaan op het 
vwo. Het vwo duurt in totaal 6 jaar en bereidt je voor op een vervolgstudie op 
een hogeschool of universiteit. Bij het keuzeproces voor een vervolgopleiding 
word je intensief begeleid door je mentor en de decaan.

Bovenbouw 

Omdat we het belangrijk vinden dat je ook buiten de school leert, 
zijn er buitenschoolse projecten. Alle leerlingen in de bovenbouw 
gaan bijvoorbeeld op werkweek naar het buitenland. Verder is er 
een samenwerking met de Universiteit Twente, waar je verschillende 
masterclasses kunt volgen. Ook zijn er contacten met het MBO en 
het HBO, zodat de aansluiting tussen de middelbare school en het 
vervolgonderwijs goed verloopt. 

PROJECTEN



“Op College Zuid dagen 
we je uit om je mavo, 

havo, of atheneum 
diploma te halen.”



tweetalig
onderwijs (TTO)
Bij tweetalig onderwijs op College Zuid dagen we je uit om je 
mavo, havo of atheneum diploma met internationaal erkende 
certificaten te halen. 

Je krijgt gewone vakken, maar leert ook vloeiend Engels en je maakt kennis 
met andere mensen en culturen. Je krijgt minstens 50% van je vakken in het 
Engels, denk bijvoorbeeld aan aardrijkskunde, sport en wiskunde. Je gebruikt 
daarbij internationale lesmethodes. Je wordt uitgedaagd om je samen met 
andere TTO leerlingen optimaal te ontwikkelen en je talenten te ontplooien in 
een andere taal. Je praat met je klasgenoten en docenten in het Engels. 
Al snel zul je ontdekken dat je beter Engels spreekt.

Internationale erkenning
Op College Zuid hebben we een junior TTO (klas 1 t/m 2 mavo/havo en 1 t/m 
3 havo/vwo) en een senior TTO (klas 4 t/m 6 vwo). Het TTO op College Zuid is 
door het Nuffic officieel geaccrediteerd en voldoet aan alle eisen die worden 
gesteld aan inhoud en kwaliteit van de lessen. Je verlaat de school met een 
mavo-, havo- of vwo- diploma en een Cambridge certificaat (onderbouw) 
of IB-certificaat (bovenbouw havo/vwo). Beide zijn internationaal erkende 
Engelse diploma’s, waarmee jij welkom bent op buitenlandse universiteiten. 
Al menig oud-leerling heeft gestudeerd of is aan het studeren in het 
buitenland. Ook in Nederland heb je profijt van de certificaten. Op het 
middelbaar onderwijs, hoger onderwijs en op de universiteit zijn veel studies 
en/of vakken in het Engels. Het volgen van deze vakken wordt natuurlijk een 
stuk makkelijker met een Cambridge en IB-certificaat op zak!

Junior TTO 1 en 2MH en 1 t/m 3HV
Minstens 50% van de lessen is in het Engels. Bij de vakken Nederlands, 
Duits, natuurkunde en scheikunde wordt geen Engels gesproken. Bij de 
overige vakken gebruik je Engelstalige lesmethodes en op de afdeling spreek 
je Engels. Het tweede leerjaar mavo/havo en het derde leerjaar havo/vwo 
TTO sluit je af met het Cambridge examen. Het TTO-junior certificaat van het 
Nuffic geeft je een goede basis om in de bovenbouw verder te gaan met IB 
English Language voor havo en vwo.

LEES VERDER



4 en 5 havo IB-English
Leerlingen die hun Cambridge certificaat op zak hebben, kunnen in de 
bovenbouw van de havo een IB-certificaat halen. Het IB-examen wordt in het 

vijfde leerjaar afgenomen.

Senior TTO 4 t/m 6 vwo
Leerlingen TTO-vwo volgen 25% van de lessen in het Engels, werken aan hun 
IB-certificaat en gaan in de vijfde klas op uitwisseling. Het profielwerkstuk 
is in het Engels. In het zesde jaar doen leerlingen TTO-vwo IB -examen voor 
English language and Literature (C1/C2). 

Houses
Wanneer je een TTO-leerling bent, hoor je bij een House. Naar Engels model 
heeft de TTO-afdeling vier Houses. Hier zitten leerlingen van 1 t/m 6 TTO in. 
Naast het feit dat je veel meer leerlingen leert kennen en je gebruik kunt 
maken van de kennis van anderen, strijd je samen voor House points. Punten 
haal je door bijvoorbeeld mee te doen met competities zoals Thanksgiving, 
quiz, the Drama Challenge of sport, maar ook door je positief in te zetten voor 
TTO, bijvoorbeeld door het helpen bij info-avonden of door nieuwe leerlingen 
welkom te heten op TTO. Er zijn regelmatig assemblies (bijeenkomsten) 
en elk House heeft een House captain en House meetings waarbij je jouw 
bijdrage aan TTO kunt leveren. Samen met de captains en de prefects (senior 
leerlingen met extra verantwoordelijkheden) bepaal je de identiteit van je 
‘House’ en de TTO afdeling. Houses zijn teams waar je trots op kunt zijn. 
Home is where your House is! 

Uitwisseling
Benieuwd hoe het in andere landen is? In het tweede jaar ga je op 
uitwisseling met een school in het buitenland. Je maakt kennis met 
leerlingen in het buitenland die ook Engels als voertaal gebruiken. Samen 
volg je lessen op school en werk je aan een project. 

Projecten, feesten en wedstrijden
Weet jij wat St. Patricksday is? Je viert die dag op het TTO, net als andere 
internationale feestdagen. Op het TTO heb je ook projecten van meerdere 
vakken tegelijk of doe je mee aan (inter)nationale wedstrijden. Het tweetalig 
onderwijs is leerzaam en uitdagend!

Kosten
TTO biedt allerlei extra’s. Daarom vraagt Het Stedelijk Lyceum een 
ouderbijdrage TTO. Deze wordt onder andere besteed aan Engelse lesboeken, 
internationale reizen en het uitnodigen van theatergezelschappen.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met: 
Monique van Manen - coördinator TTO havo en vwo
T 053-482 11 02  E mvmanen@hetstedelijk.nl

Of neem contact op met: 
Richard Millar - coördinator TTO mavo
T 053-482 11 02  E rmillar@hetstedelijk.nl



sporten &
bewegen
Houd je van sport en bewegen? Wil je je sportieve talenten 
ontwikkelen én leren voor je diploma? Je kunt op College Zuid 
het behalen van je mavo, havo of vwo-opleiding combineren 
met één van de volgende sportmogelijkheden: Topsport Talent 
School  & Sportstroom.

Sportstroom
Houd je van sport en bewegen? Volg dan de sportstroom. Samen met andere 
sportievelingen maak je kennis met allerlei sport- en bewegingsactiviteiten. 
Denk aan schaatsen, voetbal, tumbling, klimmen, turnen, survival en 
zeilkamp. In de bovenbouw mavo kun je LO2 (Lichamelijke opvoeding 2) als 
examenvak kiezen. Bij havo en vwo kun je in de bovenbouw kiezen voor BSM 
(Bewegen, Sport en Maatschappij) als examenvak. Als sportstroomleerling 
krijg je extra sport en volg je elk trimester een clinic. Zo leer je niet alleen 
voor je diploma, maar ontwikkel je ook andere kanten van je persoonlijkheid. 
Goed om later mee voor de dag te komen.

Topsport Talent School (TTS)
Sport je op hoog niveau, of maak je deel uit van een regionale/landelijke 
jeugdselectie? Dan is de Topsport Talentschool (TTS) iets voor jou. Op College 
Zuid krijg je de ruimte om topsport te combineren met je opleiding. Een 
Topsport Talent coördinator begeleidt je hierbij. Selectie voor TTS gaat via 
NOC*NSF. 

Begeleiding
Mentoren en TTS-begeleiders helpen je met het organiseren van je leerwerk 
en de roosters en trainingstijden worden op elkaar afgestemd. Het kan 
betekenen dat je ’s morgens eerst traint en dat de lessen later starten. Je 
gaat dan ook wat langer door. Je leert goed plannen en doorzetten. Dat zijn 
eigenschappen die je mee kunt nemen de toekomst in!

Kosten
Topsport Talent School en Sportstroom bieden extra mogelijkheden. Daarom 
vraagt Het Stedelijk Lyceum hiervoor een ouderbijdrage.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met: 
Frank Tempelman - Coördinator TTS
T 053-482 11 00  E ftempelman@hetstedelijk.nl



“Wie je ook bent of 
wat je ook doet, 
op College Zuid 

stimuleren we jou om 
in beweging te blijven.”



Tienercollege Florès is een samenwerking tussen Het Stedelijk 
Lyceum en basisschool La Res en is voor 10 tot 14 jarigen. 
Leerlingen uit groep 7 en 8 en de eerste twee klassen van de 
middelbare school volgen hier onderwijs.
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tienercollege
flores

Persoonlijke doorlopende 
leerlijn van de basisschool naar 
het voortgezet onderwijs

Kleine school met persoonlijke 
aandacht waar iedereen elkaar 
kent

Team van leerkrachten van de 
basisschool werkt samen met 
docenten van het voortgezet 
onderwijs

Veel aandacht voor individuele 
coachgesprekken en het ‘leren 
leren’

Je kan flexibel verschillende 
vakken op verschillende 
niveaus volgen

Het uiteindelijke advies krijg je 
halverwege het tweede jaar 
voortgezet onderwijs in plaats 
van halverwege groep 8

in het kort:



De school
Tienercollege Florès is een school die dient als tussenstap in de overgang 
naar het voortgezet onderwijs. Waar je normaal gesproken vanuit groep 8 
naar de eerste klas (brugklas) gaat kom je nu terecht in groep 9. Hiermee 
stellen we de keuze voor het definitieve uitstroomadvies uit en krijg je twee 
jaar langer de tijd om het hoogst haalbare uit jezelf te halen. Binnen een 
kleinschalige leergemeenschap leer je in een heterogene groep op je eigen 
niveau en wordt het onderwijs hierop afgestemd. Een heterogene groep 
houdt in dat leerlingen met verschillende niveaus bij elkaar in één groep 
zitten, net zoals in het basisonderwijs. Zo kan het ook zijn dat je verschillende 
vakken op verschillende niveaus volgt. De lesstof komt overeen met dat wat 
op het voortgezet onderwijs aangeboden wordt in de brugklas.

Voor wie is Tienercollege Florès bedoeld?
Tienercollege Florès is in ieder geval bedoeld voor de leerlingen van basis-
school La Res. Daarnaast zijn er ieder jaar een aantal plekken voor leerlingen 
van andere scholen. De leerstof wordt aangeboden van vmbo-b/k tot en 
met havo/vwo niveau. Tienercollege Florès is een school waar we intensief 
samenwerken met elkaar en afstemmen met jou, je mentor en je ouders. Dit 
maakt dat je een weloverwogen, passende keuze kan maken voor vervolgon-
derwijs. Het uiteindelijke doel daarbij is dat jij het maximale uit jezelf haalt!

Persoonlijke leerroute
Je krijgt binnen Tienercollege Florès een persoonlijke leerroute dat continu 
met jouw ontwikkelingen meebeweegt. Zo kan het ook zijn dat je verschillen-
de vakken op verschillende niveaus volgt en deze gedurende het jaar wisselt. 
Binnen een schooljaar zijn er verschillende momenten waarop we jouw 
voortgang evalueren.

Een goede keuze
Op Tienercollege Florès stellen we je definitieve schooladvies nog twee jaar 
uit. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat het huidige schooladvies voor 
sommige kinderen te vroeg komt en ze die twee jaar extra goed kunnen ge-
bruiken om het hoogst haalbare uit zichzelf te kunnen halen. Hierbij nemen 
wij het schooladvies vanuit je basisschool over, maar laten dit advies niet 
bepalend zijn voor het onderwijs dat de leerling volgt. Na twee jaar maken 
wij op basis van groei samen met jou en je ouders een goede keuze voor het 
schooladvies.



De ISK is een school voor leerlingen die weinig of geen 
Nederlands beheersen. Nederlandse kinderen gaan na de 
basisschool naar een brugklas van een school voor voortgezet 
onderwijs. Voor anderstaligen is dat soms nog niet mogelijk, 
omdat ze het Nederlands nog onvoldoende beheersen. Voor 
deze leerlingen en voor leerlingen die naar Nederland komen als 
ze wat ouder zijn, zijn er Internationale Schakelklassen.
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Internationale 
Schakelklassen 



Nederlandse taal
Alle lessen op de ISK worden in het Nederlands gegeven. Ook krijgen de 
leerlingen meer lessen in de Nederlandse taal dan in het reguliere voortgezet 
onderwijs. Bovendien zijn de klassen kleiner. Zo zorgen wij ervoor dat 
anderstaligen de taal zo snel mogelijk onder de knie krijgen. Dit allemaal met 
als doel om deze leerlingen zo snel mogelijk klaar te stomen voor onderwijs 
op één van onze andere locaties.

Onderwijs
Het doel van de ISK is om zo goed en zo snel mogelijk anderstalige leerlingen 
te schakelen naar een vorm van Nederlands onderwijs. Vanuit verschillende 
beginniveaus wordt op maat gewerkt (leerroute 1,2 en 3) aan het eigen 
maken van de Nederlandse taal en een kennismaking met de Nederlandse 
cultuur. Geborgenheid en veiligheid zijn hierbij erg belangrijk.

Cultuur
Een belangrijk onderdeel van het onderwijs op ISK is ook het leren van 
de Nederlandse cultuur. Hiervoor organiseren wij culturele excursies en 
activiteiten. Ook krijgen alle leerlingen het vak Burgerschapskunde.

DOEL

“Het doel van de ISK is om 
zo goed en zo snel mogelijk 
anderstalige leerlingen te 
schakelen naar een vorm van 
Nederlands onderwijs.”



Het Stedelijk Lyceum

contactgegevens
Vakschool Het Diekman
A J.J. van Deinselaan 32
    7541 PE Enschede 
T (053) 482 15 01
E vakschoolhetdiekman@hetstedelijk.nl

Het Stedelijk Vakcollege 
A Wethouder Beversstraat 195 
 7543 BK Enschede
T (053) 482 13 00
E stedelijkvakcollege@hetstedelijk.nl

De Stedelijke Mavo 
A Jan Vermeerstraat 49
 7545 BN Enschede
T (053) 482 12 80
E stedelijkemavo@hetstedelijk.nl

Innova 
A Hofstedeweg 185
 7535 CV Enschede
T (053) 482 12 60
E innova@hetstedelijk.nl

College Zuid 
A Tiemeister 20 
 7541 WG Enschede 
T (053) 482 11 00
E collegezuid@hetstedelijk.nl

Tienercollege Florès
A Dotterbloemstraat 75 
 7531 BT Enschede
T (053) 482 13 80
E kmast@hetstedelijk.nl

Kottenpark
A Lyceumlaan 30 
 7522 GK Enschede
T (053) 482 12 00
E kottenpark@hetstedelijk.nl

Internationale Schakelklassen 
A Mekkelholtspad 4
 7523 DC Enschede
T (053) 482 13 66
E isk@hetstedelijk.nl

(053) 480 00 00
info@hetstedelijk.nl

Groep 8: 
ikwilnaar.hetstedelijk.nl

HETSTEDELIJK.NL



(053) 480 00 00
info@hetstedelijk.nl HETSTEDELIJK.NL

SCAN MIJ


