
 

 

Vervolgtraject  

Onder de vlag van de Veluwse Onderwijsgroep werkt een aantal basis- en voortgezet onderwijs 

scholen in de regio Apeldoorn samen. Vier scholen van het Veluws College en drie scholen van het 

Christelijk Voortgezet Onderwijs vormen samen met Windesheim ‘Partnerschap 6’. De voortgezet 

onderwijs scholen uit dit partnerschap stellen zich graag kort aan je voor! 

Het Veluws College Cortenbosch is een  levendige vmboschool voor waar onderwijs gegeven wordt 

volgens de Vijf Rollen van de Leraar (Martie Slooter) en waar veel 

gewerkt wordt met digiborden. Deze vestiging heeft alle vmbo 

leerwegen in huis en de sectoren: Economie, Zorg & Welzijn en Techniek. 

Voor de brugklassen beschikt het Veluws College Cortenbosch over een 

kleinschalige locatie op loopafstand van het hoofdgebouw van het 

Veluws College Cortenbosch. In een eigen gebouw, met een jong 

kernteam van docenten en mentoren, kunnen leerlingen zo wennen aan het voortgezet onderwijs. In 

het tweede leerjaar verhuizen de mentoren en docenten met de leerlingen naar het hoofdgebouw. 

Meer informatie op de website: www.veluwscollege.nl/cortenbosch 

Het Veluws College Mheenpark is een school voor mavo en onderbouw havo, atheneum en 

gymnasium+. De vestiging is een relatief kleine onderbouwschool, met 

leerlingen in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar. Voor leerlingen die 

behoefte hebben aan een extra uitdaging bestaat er het VWO+ 

international programma. Zowel op het Gymnasium+ als het Atheneum+ 

volgen leerlingen in de brugklas een programma met twee keer zoveel 

Engels (Cambridge Engels). Alle leerlingen op deze school kiezen een eigen 

route: Sport+, Explore+ en Expressie+ en daarbij is er altijd aandacht voor 

leerlingen die ‘speciale zorg’ nodig hebben. De school werkt met een 80 minuten lesrooster en de Vijf 

Rollen van de Leraar (Martie Slooter) staan centraal in de werkwijze binnen de school.   

Meer informatie op de website: www.veluwscollege.nl/mheenpark  

Het Veluws College Walterbosch is een school met ongeveer 1450 leerlingen. Het is een school voor 

havo, atheneum, VWO+ en gymnasium. Het onderwijs is georganiseerd in 

kleine teams met een eigen teamleider. Onderwijs en leerling staan 

daarbij centraal. Deze school biedt leerlingen extra mogelijkheden om in 

te spelen op eigen interesses en ontwikkeling: Topsport Talentschool, 

VWO +, Technasium en Kunst en Media keuzevakken in de onderbouw. Er 

is veel aandacht voor onderwijs met laptops, digiborden en de 

elektronische leeromgeving. De school heeft een Technasium waar onder andere het vak Onderzoek 

en Ontwerpen aangeboden wordt. Leerlingen kunnen dit vak volgen tot en met het examenjaar, dit 

vak biedt een goede voorbereiding op een vervolgopleiding in de Bèta-hoek. 

Meer informatie op de website: www.veluwscollege.nl/walterbosch  
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Het Veluws College Twello is een school voor mavo en onderbouw havo/vwo. De vestiging Twello is 

een kleine overzichtelijke school met iets minder dan 300 leerlingen en 

geen bovenbouw havo/vwo. Op het Veluws College Twello stellen de 

docenten eisen aan leerlingen op het gebied van inzet, motivatie en 

zelfstandigheid. Daarbij worden zij begeleid door docenten. Alles is er op 

gericht leerlingen optimaal voor te bereiden op het mbo of de bovenbouw 

havo/vwo. Tijdens de lessen op het leerplein werken leerlingen zelfstandig 

aan opdrachten van verschillende vakken.  

Meer informatie op de website: www.veluwscollege.nl/twello  

De Heemgaard in Apeldoorn is een christelijke scholengemeenschap voor atheneum, havo, mavo en 

ISK (Internationale Schakel Klas). Vanaf dit schooljaar krijgen alle 

leerlingen Cambridge English. Op de school wordt gewerkt, geleerd en 

geleefd vanuit de kernwaarden: aandacht en contact, helder en duidelijk, 

actief leren. Leerlingen kunnen naast het reguliere lesprogramma ook op 

andere terreinen uitblinken en met een brede basis uitstromen naar het 

mbo, het hbo of de universiteit. Naast goed onderwijs is er op de school 

aandacht voor vorming en zingeving. Dit komt onder meer naar voren in dagopeningen, onze 

vieringen en activiteiten.  

Meer informatie op de website: www.deheemgaard.nl  

Christelijk Lyceum is een school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. De school staat in 

Apeldoorn. In de onderbouw worden speciale klassen aangeboden zodat 

leerlingen zich breder kunnen ontwikkelen. Leerlingen van het 

gymnasium en atheneum participeren in DaVinci-lessen en 

Wetenschapsoriëntatie (WON-akademie). Dit staat garant voor diepgang 

en een wetenschappelijke benadering van het onderwijs. De school 

heeft christelijke identiteit die zij vorm geven in respect en aandacht 

voor de medemens, bescherming van de zwakkeren, opvoeding tot mondigheid en 

verantwoordelijkheid en het doorgeven van de christelijke traditie. 

Meer informatie op de website: www.christelijklyceum.nl  

Sprengeloo is een christelijke school voor vmbo. Leerlingen kunnen er terecht voor alle leerwegen en 

de sectoren Techniek (voertuigentechniek en techniek op maat), Zorg & 

Welzijn (uiterlijke verzorging, verzorging, zorg & welzijn breed, sport, 

dienst en veiligheid) en Economie (handel & administratie). Sprengeloo 

leidt niet op voor een beroep. Wel krijgt iedere leerling alle ruimte om 

te ontdekken welke richting hem of haar het beste ligt. Dat doet de 

school door allerlei werkvelden na te bootsen in de Techniektoren, op 

het Zorg & Welzijnplein en op het Economieplein. Hier kan iedere leerling op eigen niveau werken 

aan kennis en beroepsvaardigheden. De leerling staat centraal op Sprengeloo. Persoonlijke aandacht 

en individuele begeleiding helpen iedere leerling zich optimaal te ontwikkelen. Voor leerlingen die 

het nodig hebben is er extra begeleiding, bijvoorbeeld bij dyslexie of faalangst.  

Meer informatie op de website: www.sprengeloo.nl 
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