
Natuurlijk mag je van iedere school verwachten dat ze je vakkundig begeleiden in je school- 
carrière. Maar er zijn ook verschillen. Behalve het onderwijsniveau zijn er verschillen in de onderwijs-
vormen die er worden gebruikt, in de specialisaties en in profielen die je kunt kiezen.  
Deze verschillen zijn samengevat op deze onderwijskaart. Het geeft een goede eerste indruk.   
Waarschijnlijk wil je na het lezen meer weten. Bezoek dan de website van een school of een open dag  
en vraag naar het ondersteuningsprofiel van de school. Dat is een document waarin het specifieke  
aanbod van de school uitgebreid staat omschreven.

Samenwerken
De vijftien scholen op deze kaart vormen de kern van samenwerkingsverband Midden-Limburg (31.02). 
Deze scholen werken nauw samen om iedere leerling in het werkgebied een onderwijsplek te bieden die 
past bij zijn of haar mogelijkheden, talenten en ambities. Als je je aanmeldt bij één van deze scholen, 
kunnen ze je daar verder adviseren of de betreffende school inderdaad een goede keuze voor je is. 

Buiten de regio
Enkele leerlingen uit onze regio volgen onderwijs buiten ons werkgebied; op vso-scholen met een zeer 
specialistisch karakter en aanbod. Enkele van deze scholen hebben zich ook aangesloten bij ons 
 samenwerkingsverband. Wil je weten welke scholen dat zijn? Kijk dan op onze website onder > ‘scholen 
en besturen’.
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BC Broekhin Swalmen reuvermavo roermond

Bij het connect college krijg je de ruimte 
om je persoonlijke leerroute te volgen.  
per week heb je 2 tot 4 uur in je rooster  
die je zelf kunt invullen. Dat noemen  
we KeuzeWerktijd. Daarnaast hebben we 
talenttijd, waarin je je kunt profileren  
op het gebied van sport, media, koken, 
 ro botica, dans, bands of creatief. Heel  
mooi om te zien hoe alle leerlingen en 
 niveaus hierin samenwerken. zo leren we 
behalve veel kennis en vaardigheden ook 
hokjes te doorbreken! Alle kinderen zijn 
welkom op onze school en worden op hun 

Connect College

niekéeBC Broekhin roermond CitaVerde College roermondSg Sint ursula Horn

meer inFormatie:
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 vmbo-breed, havo, atheneum en gymnasium

eigen niveau uitgedaagd en begeleid om  
‘er alles uit te halen’, uitgaande van het 
 eigen ontwikkelperspectief.

overzichtskaart

e info@connectcollege.nl

www.connectcollege.nl

populierenlaan 1 
6101 BA Echt
t 0475 - 41 61 11

Maasbrachterweg 22 
6101 XX Echt
t 0475 - 41 61 13

sint ursula heeft twee locaties, en wel in 
Heythuysen en in Horn. Heythuysen biedt 
zo’n 530 leerlingen vmbo-onderwijs in  
de sectoren zorg & Welzijn, Economie & 
ondernemen en techniek. Binnen techniek 
kun je kiezen voor de profielen BWI (Bouwen, 
wonen en Interieur) en pIE (produceren, 
Instaleren en Energie). Kenmerkend voor 
ons onderwijs is de persoonlijke aanpak. 
We zijn trots op de begeleiding en de veili-
ge omgeving die we bieden. We zorgen voor 
een goede overgang van basisschool naar 
voortgezet onderwijs en hebben oog voor 

 vmbo - basis - kader - gemengd/theoretisch

wat jij eventueel extra nodig hebt om tot 
bloei te komen (o.a. door de syntheseklas-
sen waarin leerlingen met een hulpvraag 
(op sociaal-emotioneel gebied) de kans 
krijgen geleidelijk in te stromen in het 
 reguliere onderwijs op vmbo-niveau).
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tienderweg 101
6093 EN Heythuysen

t 0475 - 49 20 88
e heythuysen@ursula.nl

voor leerlingen die in groep 8 vmbo-t of 
een vmbo-t/havo-advies krijgen, en zich 
graag verder ontwikkelen op een kleine, 
overzichtelijke school, is Mavo roermond 
een fijne plek. Door onze focus op bege-
leiding, structuur en discipline, krijg je  
de kans om zowel per vak als op sociaal 
 gebied verder te groeien. Naast het regu-
liere mavo-traject (mbo niveau 4), heb je 
twee jaar lang de mogelijkheid door te 
 stromen naar de havo. Na de brugklas  
(> havo 2) en na de tweede klas (> havo 3). 
goede mentorlessen, huiswerkbegeleiding, 

 vmbt-t, mavo

vaste lestijden en geen lesuitval, zorgen 
voor een veilige omgeving, waardoor de 
stap van basisschool naar brugklas minder 
groot is.
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jagerstraat 2 
6042 KA roermond

t 0475 - 34 71 00
e info@mavoroermond.nl 

Bc Broekhin jenaplan is een open organi-
satie, die leerlingen wil vormen tot jonge 
mensen, die zelf aan hun toekomst kunnen 
bouwen. Wij willen leerlingen helpen om 
hun talent te ontdekken in een kleine, 
 veilige leeromgeving waarbij we de pijlers 
van jenaplanonderwijs hoog in het vaandel 
hebben staan; gesprek, spel, werk en 
 viering. Wij hechten waarde aan zowel 
 LErEN als LEvEN. Wij willen onze leer-
lingen zelfredzaam maken door kennis over 
te dragen, hun vaardigheden te ontwikke-
len, een goede attitude te laten verwerven 

 vmbo-breed, mavo/havo leerjaar 1 - 3

en daarnaast ook te leren samenwerken, 
onderzoeken en kritisch kijken. Wij doen dit 
door met onze leerlingen in dialoog te gaan 
en door in te zetten op coaching en zorg.

e adm@broekhinjenaplan.nl

www.broekhinjenaplan.nl

peelveldlaan 60 
6071 tv swalmen
t 0475 - 50 21 37

parklaan 8c
5953 Bs reuver
t 077 - 474 18 02

scholengemeenschap sint ursula heeft 
twee locaties (Heythuysen en Horn). op  
de locatie Horn volgen zo’n 1370 leerlingen 
onderwijs op vmbo-t, havo of vwo-niveau. 
We bieden eigentijds en activerend onder-
wijs in een veilige omgeving. We zorgen 
voor een goede overgang van basisschool 
naar voortgezet onderwijs en hebben oog 
voor wat jij eventueel extra nodig hebt.  
Het activerend onderwijs geven wij vorm 
m.b.v. de ipad in ipadklassen op elk niveau, 
maar als je liever uit boeken leert, is dit 
 natuurlijk ook mogelijk. In onze synthese-

 vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium

klassen krijgen leerlingen met een hulp-
vraag (op sociaal-emotioneel gebied) de 
kans geleidelijk in te stromen in het 
 reguliere onderwijs. verder dagen we jou 
uit met verrijkingsmodules, variërend van 
programmeren tot musical.
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Bergerweg 21
6085 As Horn

t 0475 - 58 21 21
e administratie@ursula.nl

Nieuwsgierige leerlingen zijn bij Bc Broekhin 
aan het juiste adres. In alle richtingen en 
jaren staan interessante onderzoeksvragen 
centraal, zowel gericht op de studiestof als op 
je eigen persoonlijke ontwikkeling. We wer -
ken veel samen met bedrijven en vervolgop-
leidingen aan gerichte opdrachten, om je ook 
beter voor te bereiden op je toekomst.  Er is 
ruimte jezelf te profileren met uiteenlopen-
de keuzevakken en bieden via de internatio-
nalisering de mogelijkheid uit te wisselen 
met andere landen en culturen. We denken 
niet in hokjes, maar geloven in integratie. 

 vmbo-t-plus, havo, atheneum, gymnasium, tweetalig vwo en vrijeschool

Leerlingen die het nodig hebben, krijgen extra 
begeleiding op maat. Als enige school in onze 
regio bieden we tweetalig vwo, dat in het 
 Engels gegeven wordt. Daarnaast hebben we 
een vrijeschool waar leerlingen vanuit verbin - 
ding, verbeelding en prestatie groeien.
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Bob Boumanstraat 30-32
6042 EH roermond

t 0475 - 34 66 66
e adm@broekhin.nl 

goed passend onderwijs vraagt om indivi-
dueel maatwerk, vindt Niekée. volledig ge-
per so naliseerde leerroutes geven op Niekée 
iedereen de ruimte zijn eigen groei te rea-
liseren; cognitief, creatief en sociaal. Dat 
begint in de brugklas waar een team van 
acht docenten de vrijheid en verantwoor-
delijkheid heeft de totale groep brugklas-
sers te coachen. Enige voorwaarde is dat  
de leerlingen na het brugjaar blaken van 
zelfvertrouwen en het pakket kennis en 
vaardigheden beheersen om naar leerjaar 2 
te kunnen. Bij Agora gaat Niekée nog een 

 vmbo-breed & agora: vmbo-gymnasium

stap verder. Hier ontwikkelt ieder kind zich 
in een volledig gepersonaliseerde leerroute 
(met diplomagarantie) tot nieuwsgierige, 
flexibele en democratische burger. Een leer -
concept zonder schoolvakken. omdat je be-
ter presteert als je ook mag dromen.
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www.agoraroermond.nl

oranjelaan 300
6043 gL roermond

t 0475 - 34 58 00
e info@niekee.nl

cItAvErDE college roermond  is een vMBo 
en MBo school waarin aandacht voor 
 veiligheid en respect voor mens en dier 
centraal staan. Leerlingen voelen zich veilig 
om zichzelf te zijn. Daarnaast leren ze hun 
mogelijkheden en talenten te ontdekken 
en ontwikkelen deze binnen dienstverle-
ning en producten tot een passend beroep. 
onze leerlingen houden van actie en vinden 
het leuk om praktisch bezig zijn te com-
bineren met theorie. Dit gebeurt in kleine 
klassen met veel aandacht voor het indi-
vidu. cItAvErDE college roermond is een 

 vmbo-breed + mbo

kleine school die “groot” is door de aan-
dacht voor de leerling/student. Dankzij ons 
brede vMBo-aanbod kunnen leerlingen 
doorstromen naar iedere MBo richting of 
HAvo.
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jagerstraat 6
6042 KA roermond

t 0475 - 346 346
e roermond@citaverde.nl

Lyceum schöndeln biedt je naast het 
 reguliere programma voor havo en vwo de 
mogelijkheid je te verdiepen in één van de 
twee richtingen: kunst & cultuur of bèta.  
Als enige erkende cultuurprofielschool van 
Limburg besteden we zowel binnen als 
 buiten de les veel aandacht aan muziek, 
beeldende vorming, drama, dans en cul-
turele klassieke vorming. Kies je voor het 
technasium, dan ga je aan de slag met 
 uitdagende onderzoeksvragen en opdrach-
ten van échte bedrijven. We hebben veel 
ervaring met het begeleiden van leerlingen 

 havo, atheneum en gymnasium

die extra ondersteuning nodig hebben, 
 bijvoorbeeld als gevolg van autisme. ook 
voor excellente leerlingen hebben we 
 aangepaste programma’s. op schöndeln 
ontwikkel je je talenten, zelfvertrouwen én 
zelfredzaamheid.
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www.lyceumschondeln.nl 

Heinsbergerweg 184 
6045 cK roermond

t 0475 - 34 57 00
e info@ls.lyceumschondeln.nl

de maaskei

Waar anders gewoon is, kan meer. Bij de 
Maaskei stimuleren we talent. onze doel-
groep zijn zeer moeilijk lerende leerlingen 
en leerlingen met een ernstig meervoudige 
beperking. We bieden een veilige en sti-
mulerende omgeving, waarin de zelf-
standigheid geoefend en vergroot wordt, 
onder andere met interne en externe 
 stages of tijdens het fietsexamen. zo 
 ontdekken leerlingen wat hun plek in de 
 maatschappij kan zijn. Maar ook aan het 
andere uiterste van het spectrum verleg-
gen wij grenzen, bijvoorbeeld om mensen 

 voortgezet speciaal onderwijs

met een zorgvraag bij het onderwijs te 
 betrekken. Dat doen we samen met 
 partners als psW, Daelzicht en st. Anna. 
respect en transparantie staan altijd 
 voorop. check onze facebook-pagina maar 
eens!
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Wessemerweg 3
6097 NA Heel

t 0475 - 57 32 89
e info@maaskei.nl

Praktijkonderwijs roermond

praktijkonderwijs roermond is een vorm 
van regulier voortgezet onderwijs voor 
 jongeren die geen diploma kunnen halen 
voor een vervolgopleiding, maar zich wel 
kunnen ontwikkelen tot professio neel 
werk nemer. Het lesprogramma is zeer 
praktijkgericht en wordt afgestemd op  
de mogelijkheden van elke leerling. Een 
persoonlijk mentor zorgt gedurende alle  
vijf de jaren voor goede begeleiding. Er  
zijn zes profielen waaruit de leerling  
kan kiezen: facilitaire Dienstverlening, 
techniek, Agro, Horeca, textiel en Handel. 

 voorbereiding op de arbeidsmarkt

stage is een  belangrijk onderdeel van onze 
opleiding. Dit start vanaf het 15e levens-
jaar. Bijzonder is ons woon/leerhuis en de 
rijlessen op de rijsimulator. zo werk je op 
alle fronten aan je zelfredzaamheid.
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Heinsbergerweg 192
6045 cL roermond

t 0475 - 32 34 37
e info@pro-roermond.nl

nt2 mundium College

Nt2 Mundium college heeft een regionale 
functie en verzorgt onderwijs aan leer-
lingen vanaf 12 jaar met ongeveer vijftig 
verschillende nationaliteiten. Wij werken 
samen aan een actieve school, waar 
 anderstalige leerlingen in een veilige 
leeromgeving worden voorbereid op het 
 reguliere Nederlandse onderwijs en waar  
de competenties van de individuele leerling 
optimaal benut worden. 
Het leren van de Nederlandse taal is de 
sleutel naar een nieuwe toekomst in 
 Nederland. ons onderwijs is vormgegeven 

 eerste opvang anderstaligen (eoa)

in leerlijnen. De leerling leert op zijn of haar 
eigen niveau en eigen tempo werkt toe 
naar een passend uitstroomperspectief.  
De organisatie is kleinschalig waardoor 
elke leerling zich thuis voelt.
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Kasteel Hillenraedtstraat 1 
6043 HA roermond

t 0475 - 45 36 18
e info@nt2mundium.nl

de ortolaan-Heibloem

De kansen van iedere leerling maximali-
seren door het bieden van goed onderwijs 
en een passend ontwikkelingsperspectief; 
diploma, arbeid of arbeidsmatige dagbe-
steding. Dat doen we door goed te kijken 
naar wat een leerling nodig heeft, aan kan 
en zelf wil. Elke dag opnieuw zoeken we 
samen met leerlingen naar de volgende 
stap in hun ontwikkeling. Daarin werken 
we nauw samen met de leerling, ouders/
verzorgers en een ieder die een bijdrage  
kan leveren aan het ontwikkelingsproces 
van de leerling. Middels goed leerkrachten-

 voortgezet speciaal onderwijs

gedrag stimuleren we positief leerlingen-
gedrag. We kijken dus vooral ook naar 
 onszelf.
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Meijelseweg 2c 
6089 ND Heibloem

t 0475 - 49 13 28
e ortolaan.heibloem@aloysiusstichting.nl
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keC roermond

In het Kennis- en Expertisecentrum vindt 
een unieke samenwerking plaats van zorg-
aanbieders en onderwijsinstellingen, zowel 
regulier als speciaal, onder één dak. Het 
KEc gelooft in de talenten van ieder indi-
vidu en heeft de expertise in huis om die 
tot bloei te laten komen. ook als een 
 leerling ernstige problemen ondervindt in 
gedrag of anderszins. vertrouwen is de 
 basis van de samenwerking, zowel tus - 
sen scholen en netwerkpartners, als met 
 ouders en leerlingen. In kleine groepen leert 
de leerling regisseur te worden van zijn 

 (voortgezet) speciaal onderwijs

 eigen ontwikkeling en ontdekt hij zijn  
plek in de samenleving. Er zijn drie uit-
stroomperspectieven: dagbesteding, werk 
en  vervolgonderwijs. KEc is er voor leer-
lingen van 4 tot 20 jaar.
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Kasteel Hillenraedtstraat 36
6043 HK roermond

t 0475 - 32 08 05
e info@kecdedonderberg.nl 

Herman Broerenschool

De Herman Broerenschool is een gespe-
cialiseerde school voor kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand in de leeftijd  
van 4 tot 20 jaar. onze deskundige mede-
werkers stimuleren alle kinderen om zich 
zo goed mogelijk te ontwikkelen. Hierbij 
staan plezier en een goede relatie cen - 
traal. Intensief overleg met kinderen en 
hun ouders of verzorgers is voor ons dan 
ook vanzelfsprekend. Wij werken intensief 
samen met andere aanbieders in de keten 
om alle kinderen zo optimaal mogelijk  
te begeleiden naar een eigen plek in de 

 voortgezet speciaal onderwijs

 maatschappij. voor ons geldt de volgende 
missie: ‘Elk kind klimt met plezier naar zijn 
eigen hoogte!’ 
Wij streven binnen een veilig schoolklimaat 
naar een zo hoog mogelijk uitstroomniveau 
voor elke leerling.

11
www.hermanbroeren.nl

Keulsebaan 508
6045 gL roermond

t 0475 - 32 19 80
e info@hermanbroeren.nl


