
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 veertien 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:  
www.swvvomiddenlimburg.nl/scholen.

IN GROEP 8 VAN DE BASISSCHOOL STA JE VOOR EEN BELANGRIJKE EN   

MOEILIJKE KEUZE: NAAR WELKE SCHOOL GA JE NU? OOK VOOR OUDERS EN 

PROFESSIONELE BEGELEIDERS VAN LEERLINGEN IS DE KEUZE NIET ALTIJD 

 MAKKELIJK. IN GROEP 8, MAAR OOK DAARNA KUNNEN ER MOMENTEN ZIJN  

DAT JE NADENKT OVER  WELKE SCHOOL NOU HET BESTE BIJ JOU, JE KIND OF 

EEN LEERLING PAST. DAAROM  MAAKTEN WE EEN ONDERWIJSKAART VAN HET 

AANBOD SCHOLEN IN MIDDEN-LIMBURG. HIERMEE ZIE JE IN ÉÉN OOGOPSLAG 

WELKE MOGELIJKHEDEN ER ZIJN.

Onderwijskaart
Welke school past 
het beste?

MEER INFORMATIE:
SECRETARIAAT SWV VO/VSO 31.02 
Renata Breukers 
t 06 - 39 84 18 55
e   info@swvvomiddenlimburg.nl 
 
COÖRDINATOR SWV VO/VSO 31.02
Neeltje Cox
t 06 - 42 74 09 02
e   n.cox@swvvomiddenlimburg.nl
 
i www.swvvomiddenlimburg.nl

SG Sint Ursula Heythuysen Grescollege Jenaplan

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

 vmbo-breed, havo, atheneum en gymnasium

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

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 500 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 synthese-
klassen waarin leerlingen met een hulp-
vraag (op sociaal-emotioneel gebied) de 
kans krijgen geleidelijk in te stromen in het 
 reguliere onderwijs op vmbo-niveau.

1
www.ursula.nl

Tienderweg 101
6093 EN Heythuysen

T 0475 - 49 20 88
E heythuysen@ursula.nl

Het Grescollege is een open school die in verbin-
ding staat met de samenleving, waarin leerlingen 
bouwen aan hun toekomst met ondersteuning 
van betrokken experts. Het Grescollege is geves-
tigd in een voormalige fabriekspand in Reuver  
genaamd de Greswaren. In de Greswaren zijn 
naast het Grescollege meerdere bedrijven gehuis-
vest o.a. restaurant De Gresbuus. Het onderwijs 
kenmerkt zich doordat iedere leerling een eigen 
coach heeft. Ook hebben de leerlingen ontwikkel- 
en talenturen. We hebben hier gekozen voor een 
samenwerking met de RockStation. In een twee-
jarige brugperiode met dakpan klassen wordt  
helder wat de interesse en de mogelijkheden van 
elke leerling is. Als je de havo stroom bij het Gres-

 vmbo-breed, mavo/havo leerjaar 1 - 3

college volgt kun je na de derde klas je  
opleiding verder vervolgen bij BC Broekhin te 
Roermond. Kiezen voor het Grescollege is kiezen 
voor een kleine (h)echte gemeenschap waarin 
ontmoeting en groei centraal staan. Welke toe-
komst past bij jou? Ontdek het bij ons, ontdek 
het op het Grescollege!

E info@grescollege.nl

www.grescollege.nl

Keulseweg 36
5953 HL Reuver
T 077 - 474 18 02

Scholengemeenschap Sint Ursula heeft 
twee locaties (Heythuysen en Horn). Op  
de locatie Horn volgen zo’n 1200 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.niekee.nl 
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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www.citaverde.nl/mbo/locaties/roermond/

Jagerstraat 6
6042 KA Roermond

T 0475 - 346 346
E roermond@citaverde.nl

VSO de Ortolaan Roermond

De Ortolaan in Roermond is er voor leer-
lingen van 12 tot 21 jaar, die het beste op 
hun plek zijn in het voortgezet speciaal  
onderwijs. Samen met leerling en ouders 
maken wij een ontwikkelingsperspectief.  
Wij bieden een ambitie- en opbrengstgericht 
onderwijsprogramma, met uitstroomtrajec-
ten Onderwijs (VO/MBO) en Arbeid (regulier/
beschermd) in samenwerking met onze  
ketenpartners, stagebedrijven en gemeenten.  
 
Samen met onze partners jeugdhulp bieden 
wij onze leerlingen een integraal aanbod van 

 voortgezet speciaal onderwijs

onderwijs en ondersteuning. Met des-
kundige en enthousiaste vakleraren en 
mentoren, gedragsdeskundigen, arbeids-
deskundige, coördinatoren, staan wij elke 
dag klaar voor onze leerlingen! 
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Kasteel Hillenraedtstraat 36
6043 HK Roermond

T 0475 - 32 08 05
E ortolaan.roermond@aloysiusstichting.nl

Praktijkonderwijs Roermond

Praktijkonderwijs Roermond is een vorm van 
regulier voortgezet onderwijs voor jongeren 
die zich ontwikkelen tot profes sioneel 
werknemer. Met het diploma Praktijkonder-
wijs kies je voor een baan óf een vervolg-
opleiding op het MBO als dat binnen je  
mogelijkheden ligt. Het lesprogramma is 
zeer praktijk gericht 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 Dienst, Techniek, Agro, Horeca, 

 voorbereiding op de arbeidsmarkt of vervolgopleiding op het MBO 

Textiel en Handel. Stage is een belangrijk 
onderdeel van onze opleiding. Dit start  
vanaf het 15e levensjaar. Bijzonder is ons 
woon/leerhuis en de rijlessen op de rijsimu-
lator. 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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Jagerstraat 2
6042 KA 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 beschermde arbeid.  
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 

 voortgezet speciaal onderwijs

aan het ontwikkelingsproces van de leer-
ling. Middels goed leerkrachten gedrag  
stimuleren we positief leerlingengedrag. 
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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ROER College Schöndeln 

ROER College Schöndeln is ontstaan na 
het samengaan van Mavo Roermond en  
Lyceum Schöndeln. Door het beste van  
de twee werelden te combineren, profiteer 
jij als leerling van een breed aanbod, meer 
keuzemogelijkheden en betere kansen  
om door te stromen. Wij laten je naast  
de reguliere vakken kennismaken met  
verrijking op het gebied van bèta, cultuur 
en bewegen. Je werkt aan levensechte  
opdrachten van bedrijven en instellingen 
uit de regio. Zo ontwikkel je vaardigheden 
die je tijdens je studie maar ook later van 

 vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium

pas komen en waardoor je het optimale uit 
jezelf kunt halen. We bieden door de onder-
steuning in onze mentorlessen, studieles-
sen en keuzemomenten (SWITCH-uren) 
een omgeving waarin je kunt groeien en die 
veilig, eerlijk en positief is.
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Heinsbergerweg 184
6045 CK  Roermond

T 0475 - 34 57 00
E admin@roercollege.nl 

Heibloem
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Heythuysen

1

KEC Roermond

In het Kennis- en Expertisecentrum bieden  
wij speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs 
aan kinderen en jongeren met een complexe 
ondersteuningsbehoefte. Leerlingen verblij-
ven tijdelijk bij ons onder het motto ‘zo kort 
als mogelijk, zo lang als nodig’. Wij creëren 
een veilig klimaat dat gebaseerd is op  
vertrouwen, waarin iedereen kan zijn wie  
hij of zij is.  Vanuit ieders ontwikkelings-
perspectief organiseren wij een geïntegreerd 
en gespecialiseerd aanbod van onderwijs, 
zorg en ondersteuning. Hierbij gaan we uit 
van ieders talenten en mogelijkheden en  

 (voortgezet) speciaal onderwijs

stimuleren we leerlingen om autonoom  
regie te nemen over hun ontwikkeling. Wij 
hebben de expertise om onze doelgroep 
optimale en doelgerichte ontwikkelkansen 
te bieden. Vanuit deze expertise partici-
peren wij in de regio.
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Kasteel Hillenraedtstraat 36
6043 HK Roermond

T 0475 - 32 08 05
E info@kecdedonderberg.nl 

OverzichtskaartHerman 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.
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Keulsebaan 508
6045 GL Roermond

T 0475 - 32 19 80
E info@hermanbroeren.nl


