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Wie zijn wij?

Het Stedelijk Lyceum is een openbare scholengemeenschap in Enschede voor praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en
gymnasium. Openbaar onderwijs betekent bij ons niet alleen dat iedereen welkom is, ook dat iedereen even veel kansen krijgt
en op een gelijke manier wordt behandeld. Of je nu goed kunt leren, creatief, sociaal of een echte sporter bent, we helpen je
groeien en ontwikkelen tot een zelfbewust persoon. Wie je ook bent, wij hebben een school die bij jou past.

Wat vinden wij belangrijk?

Op Het Stedelijk Lyceum vragen we je niet zo snel wat je later wilt worden. Je bent al iemand. En dat is al mooi genoeg.
Het gaat niet om het beroep dat je kiest, maar om het geluk dat je later ervaart. Wij leren je bij ons op school verder te kijken.
We nemen je al vroeg mee in de wereld van morgen, zodat jij straks zelf in staat bent om goede keuzes te maken.
Het Stedelijk Lyceum inspireert en helpt je om te groeien. Om straks een baan te vinden die past bij jouw ambitie en talent.
Veel banen van morgen bestaan nu nog niet, daarom is het extra belangrijk dat je over vaardigheden beschikt waar je flexibel
mee aan de slag kan. Daar helpen we je bij door samen te werken, oplossingen te bedenken en te organiseren. Je leert jezelf
te presenteren en helder te communiceren. Zo lever jij jouw bijdrage aan de samenleving.

Kijk verder, denk Stedelijk!

Met ‘Denk Stedelijk’ bedoelen we eigenlijk ‘Denk Groot’. Kijk verder dan anderen. Heb lef en vind ergens iets van. Op een
positieve manier! Ook denken wij stedelijk door onze samenwerking met bedrijven, de gemeente en andere instellingen.
Binnen én buiten de regio. Kijk verder, denk Stedelijk!

Welk onderwijs vind je bij Het Stedelijk Lyceum?

Het Stedelijk Lyceum is een openbare scholengemeenschap in Enschede. Iedere locatie heeft haar eigen kracht en eigen
kenmerken. Waar jij je het meest thuis voelt, kun je op verschillende momenten zelf ontdekken!

Kottenpark
De Stedelijke Mavo
College Zuid
Het Stedelijk Vakcollege
Innova
Vakschool Het Diekman

Kies het onderwijs dat bij jou past op één van onze locaties:
havo, atheneum, gymnasium met aandacht voor science en cultuur
mavo, onderbouw havo met aandacht voor projecten
mavo, havo, atheneum, ISTwente, met aandacht voor internationalisering en sport
vmbo b/k, voorbereiding op je toekomstige plek op de arbeidsmarkt
mavo, onderbouw havo, waar samenwerkend leren centraal staat
praktijkschool en schakelklassen met aandacht voor activiteiten en begeleiding naar arbeidsmarkt

Het Stedelijk Lyceum heeft ook internationale schakelklassen (ISK) waar anderstalige leerlingen worden klaargestoomd
voor onderwijs op één van onze andere locaties.
Op College Zuid bevindt zich ook de International School Twente, een school voor buitenlandse en Nederlandse leerlingen
die zich voorbereiden op vertrek naar het buitenland en/of internationaal onderwijs willen volgen. Kijk voor meer informatie
op www.istwente.org.
In deze brochure lees je algemene informatie over Het Stedelijk Lyceum en onze locaties. Meer weten over één van onze
locaties? Vraag naar de locatiefolder of kijk op www.hetstedelijk.nl.

Kottenpark
havo, atheneum en gymnasium

Dat Kottenpark een lyceum is voor havo, atheneum en gymnasium
wist je misschien al. Maar wist je ook dat Kottenpark samenwerkt
met allerlei instituten in binnen- en buitenland? Wat je later ook wilt
worden, hier kun je een mooie stap maken.

Science

Leer onderzoeken met behulp van de vakken natuurkunde, techniek, biologie
en scheikunde. De aandacht voor exacte vakken zoals wiskunde leert je
logisch denken, analyseren, modelleren en rekenen.
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Cultuur proeven!

Wij zijn daarnaast een trotse cultuurprofielschool. Je kunt bij Kottenpark
ook kiezen voor theaterdans, theater, muziek en beeldende vorming.

Grieks of latijn?

Op het gymnasium krijg je Latijn en Grieks als extra vakken.
Je leert met taal spelen, waar je later nog veel plezier van zal hebben.
Leer over de avonturen van de legendes uit de Griekse oudheid en
Romeinse tijd. Julius Caesar, Zeus, ze komen allemaal voorbij!

Tien voor taal?

Voor de moderne vreemde talen kun je internationaal erkende d iploma’s
behalen. Kottenpark is partnerschool van het Goethe Institut en werkt ook
samen met the British Council. Jaarlijks vinden er uitwisselingen plaats en
kun je deelnemen aan culturele evenementen.

De Stedelijke Mavo
mavo - onderbouw havo

Wil je niet alleen je mavo diploma behalen, maar óók zelf leren doelen
stellen én je eigen keuzes maken? Kies dan voor De Stedelijke Mavo. Hier
kun je naast je mavo diploma ook de onderbouw van de havo doorlopen.

Zet je breed in!

De Stedelijke Mavo is een Brede School. Je volgt onderwijs waarbij jouw
leefomgeving, je vrije tijd en de school met elkaar verbonden zijn. Dit doen
we door samen te werken met de bibliotheek, muziekschool en sport
verenigingen in de buurt. Dit maakt je breed en helpt jou krachtig en sterk
je weg te vinden in de samenleving!

Laat je zien

De Stedelijke Mavo is een kleine school. Een hechte gemeenschap waar je
elkaar kent en waar je wordt gezien. Korte lijnen tussen jou, je mentor en
je ouders zorgen voor een prettige open sfeer. Een vertrouwde omgeving,
waar jij je mag laten zien!
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Welk talent heb jij?

Tijdens speciale talenturen kun je meedoen aan muzikale, creatieve,
sportieve of sociale activiteiten. Zo ontwikkel jij jouw talent.

Bijzondere projecten

Van gedichtenwedstrijd tot taaldorp en van circus tot sneeuwdag.
Bij de Stedelijke Mavo organiseren we veel! Dit doe je samen met anderen,
allemaal gebruik makend van elkaars krachten en talenten. Leerzaam en
leuk tegelijk!

College Zuid
mavo-havo-atheneum-aandacht voor
internationalisering (o.a. ISTwente en TTO) en sport

Op College Zuid dagen we je uit om je mavo, havo, of atheneum diploma
te halen. Niemand staat buiten spel! Je ontdekt waar jij goed in bent.
Of je nu sportief bent, je internationaal wilt ontwikkelen of gewoon lekker
gaat leren voor je diploma. Bij ons bereid je je voor op je t oekomst!

Ben jij een wereldburger?

Maak kennis met de wereld buiten Nederland. Je kunt bij College Zuid
kiezen voor tweetalig onderwijs (TTO). Je leert op hoog niveau Engels en
volgt veel vakken in het Engels. Je gaat voor het Cambridge en International
Baccalaureate examen. Zo haal je internationaal erkende diploma’s waarmee
je welkom bent op buitenlandse universiteiten.
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ISTwente

Op College Zuid vind je ook de International School Twente. Daar kun je als
internationale of Nederlandse leerling je voorbereiden op vertrek naar het
buitenland of internationaal onderwijs volgen. Kijk voor meer informatie op
www.istwente.org.

Topsporter in de dop?

Sport je op hoog landelijk niveau? Of maak je deel uit van een regionale/
landelijke jeugdselectie? Combineer dan je toptalent met het halen van je
diploma. Je krijgt een aangepast lesrooster, zodat je op school huiswerk kunt
maken of tijdens schooltijd kunt trainen. College Zuid is één van de twintig
Topsport Talent scholen in Nederland.

Sporttalent

Geen topsportstatus, maar wel een sporttalent? Op College Zuid kun je overdag
trainen in clubverband. Je werkt aan aan je sportieve carrière en tegelijk leer je
voor je diploma.

Energie over?

Hou je van sport en bewegen? Dan kun je al je energie kwijt in de sportstroom.
Je krijgt extra uren sport per week en je kan verschillende clinics volgen.

Het Stedelijk Vakcollege
vmbo basisberoepsgerichtvmbo kaderberoepsgericht onderwijs

Werk je graag met je handen? Leer je makkelijker door te doen? Dan is
Het Stedelijk Vakcollege de school voor jou! Je begint al in leerjaar 1
met 10 uur praktijkvakken en kiest voor een brede richting waarbinnen
je allerlei verschillende beroepsrichtingen kunt uitproberen.

Leren doe je niet alleen in de klas

Vanaf de 1e klas steek je veel op van de stages en de uitstapjes naar
bedrijven en vervolgopleidingen. We nodigen regelmatig gastsprekers uit
en je gaat met je klas op werkweek.
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Techniek & Vakmanschap of liever Mens
& Dienstverlenen?

Wie een vak leert heeft de toekomst. Daar kun je niet vroeg genoeg mee
beginnen. Vanaf de eerste schooldag krijg je veel beroepsgerichte vakken
aangeboden. Je kiest voor vakcollege Techniek & Vakmanschap of Mens
& Dienstverlening. Binnen beide richtingen oriënteer je je op verschillende
profielen zodat je later een goede kans hebt op een leuke baan.

Heeft sport, veiligheid of ICT jouw interesse?
Kies dan de module die bij jou past! Naast het vakcollege en profiel dat je
kiest, kun je kiezen voor twee bijzondere routes: Sport & Veiligheid of ICT.
Zijn dit routes die jou aanspreken? Dan ben je bij ons aan het goede adres!

Innova
mavo - onderbouw havo - 
gepersonaliseerd leren

Weet jij hoe je het beste leert en wil je zelf de regie over je
ontwikkeling? Samen met jou ontwikkelen we vaardigheden die je
nodig hebt en leer je wie je bent, wat je kan en wat je wilt. Je behaalt
je mavo diploma of doorloopt de eerste jaren van de havo. Net als op
iedere andere school dus, maar dan wel op een manier die bij jou past!

Plan je eigen leren

Op Innova vinden we het belangrijk dat je leert zelf verantwoordelijk te zijn.
Je maakt je eigen planning en stelt die waar nodig bij. Natuurlijk krijg je hierbij
hulp van jouw eigen coach en je leraren.
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Project x

Verplichte leervakken en instructielessen staan standaard in het lesrooster.
Het daadwerkelijk oefenen van deze lesstof doe je vaak in projectgroepen.

Draag je steentje bij!

Innova is een kleinschalige school van ons allemaal waar je anderen snel leert
kennen. Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen een steentje bijdragen.
Daarom krijg je alle ruimte om samen met andere leerlingen leuke a ctiviteiten
te organiseren zoals een schoolreisje, een sportdag of excursie. Leuk en
leerzaam tegelijk!

Vakschool Het Diekman
praktijkonderwijs - opleiding en
begeleiding naar de arbeidsmarkt

Ben jij een echte doener? Bij Vakschool Het Diekman volg je naast
theorievakken ook praktijkvakken. Je leert door te doen!

Jij kiest!

Naast theorievakken als Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde en sociale
vaardigheden maak je kennis met alle praktijkvakken. Dat zijn er veel! Denk
aan metselen, metaalbewerking, houtbewerking, tuin, verzorging, horeca, en
bloemschikken. Daarna kies jij welke praktijkvakken het beste bij jou passen.

Leren op maat

Op Vakschool Het Diekman vinden we het belangrijk dat jij je prettig en
veilig voelt. Daarom krijg je een onderwijspakket op maat. Ook kun je
branche-erkende certificaten behalen!

Kom tot bloei in de Schakelklas!

Heb je op de basisschool een advies voor praktijkonderwijs of een
LWOO-verwijzing gekregen? Dan kom je in aanmerking voor de Schakelklas.
In twee jaar word jij zo vaardig, dat je daarna kan doorstromen naar het vmbo
of praktijkonderwijs.
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De handen uit de mouwen!

Bij Vakschool Het Diekman ga je veel op stage. In het laatste jaar soms
wel vijf dagen per week. Er zijn goede samenwerkingsafspraken met
verschillende bedrijven. Zo krijg je volop de kans om te kijken welk beroep
het beste bij jou past.

Bruisende activiteiten

Het bruist op Vakschool Het Diekman van de verschillende activiteiten.
Bijvoorbeeld streetdance, popzang, schaatsen of judo. Er zit vast wel iets
tussen wat jij leuk vindt!

Na school ben je nog niet van ons af!

We begeleiden je tot 2 jaar nadat je de school hebt verlaten. We komen langs
bij het bedrijf waar je werkt of we bezoeken het ROC/AOC!

Wat je
van ons
wilt
weten

Centrum voor Onderwijs & Ondersteuning

Op alle scholen zijn mogelijkheden om leerlingen extra te ondersteunen en te begeleiden. Bij ondersteuning
kun je bijvoorbeeld denken aan trainingen sociale vaardigheden en begeleiding bij dyslexie en dyscalculie.
Een ondersteuningscoördinator, een ondersteuningsdocent, een ondersteuningsonderwijsassistent
en een orthopedagoog kunnen zowel jou als je docent met hun kennis en ervaring hierbij verder helpen.

Tegen pesten

Het Stedelijk Lyceum vindt het belangrijk dat iedereen op een leuke, nette en positieve manier met elkaar omgaat.
Daar past gedrag als pesten, diefstal of geweld niet bij. We willen met elkaar - jou, je medeleerlingen, ouders en
personeel - een klimaat scheppen waarin we met plezier aan resultaat kunnen werken.

Digitale leeromgeving

Een aantal van onze scholen werkt al met Chromebooks. Dit gaan we de komende jaren verder
uitrollen naar alle scholen. Wij willen dat elke leerling uiteindelijk leert via een eigen device.
Modern onderwijs van deze tijd!

Hoe meld ik mij aan?

Kies jij voor een school van Het Stedelijk Lyceum? Dan kun jij je na het ontvangen van
je basisschooladvies aanmelden via je leerkracht op www.hetstedelijk.nl/aanmelden.
In Enschede hebben alle scholen samen afspraken gemaakt over de plaatsing en
advisering in het kader van Passend Onderwijs. Je krijgt volgens een vaste procedure
bericht of je ook geplaatst bent op de door jou gekozen school.

Wil je kennis komen maken?

Leuk! Wij zien je graag op een van onze scholen.
Kijk voor de open dagen op www.hetstedelijk.nl/opendagen.

Wil je meer weten?

Kijk dan op www.hetstedelijk.nl.

Heb je nog vragen?

Stuur dan een mailtje naar info@hetstedelijk.nl.
Dan nemen wij contact met je op.

onze
locaties
Kottenpark

Vakschool Het Diekman

Lyceumlaan 30

J.J van Deinselaan 32

7522 GK Enschede

7541 PE Enschede

053 - 482 1200

053 - 482 1501

kottenpark@hetstedelijk.nl

vakschoolhetdiekman@hetstedelijk.nl

De Stedelijke Mavo

College Zuid

Jan Vermeerstraat 49

Tiemeister 20

7545 BN Enschede

7541 WG Enschede

053 - 482 1280

053 - 482 1100

stedelijkemavo@hetstedelijk.nl

collegezuid@hetstedelijk.nl

INNOVA

Het Stedelijk Vakcollege

Hofstedeweg 185

Wethouder Beversstraat 195

7535 CV Enschede

7543 BK Enschede

053 - 482 12 60

053 - 482 1300

innova@hetstedelijk.nl

stedelijkvakcollege@hetstedelijk.nl

ISK

ISK

Dotterbloemstraat 75

Mekkelholtspad 4

7531 TB Enschede

7523 DC Enschede

053 - 482 13 80

053 - 482 13 66

isk@hetstedelijk.nl

isk@hetstedelijk.nl

Het Stedelijk Lyceum

Tiemeister 20
Postbus 3883
7500 DW Enschede

Telefoon (053) 480 00 00
info@hetstedelijk.nl
www.hetstedelijk.nl
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