
Voorlichtingsactiviteiten & aanmelden

Alle scholen in Nijmegen, Lent, Ubbergen, Groesbeek, Molenhoek, Wijchen en 
Druten hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over voorlichtingsactiviteiten en 
hanteren dezelfde aanmeldprocedure. Het inleveren van het aanmeldformulier op 
deze scholen is mogelijk tussen 3 en 28 februari. Bekijk het volledige tijdpad van 
aanmelding en loting op Schoolkeuzehulp.nl

In verband met het coronavirus zullen de voorlichtingsactiviteiten dit jaar 
voornamelijk online worden aangeboden via de eigen websites van de scholen. 
Het aanbod verschilt per school, zo zijn er o.a. vlogs, filmpjes, webinars en online 
rondleidingen te bekijken. Zo kunnen ouders en leerlingen straks - weliswaar op 
afstand - toch sfeer proeven en informatie opvragen bij de middelbare scholen. 
De meeste online informatie is op ieder moment via de websites van de scholen 
te bekijken en soms zijn er ook online activiteiten waarbij meer interactie 
mogelijk is.

Aanvullend organiseren de meeste scholen ook een lesjesmiddag of vergelijkbare 
fysieke activiteit op school. Deze activiteiten zijn alleen voor leerlingen van groep 
8. Ouders en leerkrachten mogen niet mee de school in.
Houd goed de websites van de scholen in de gaten voor hun online aanbod, 
online live momenten en fysieke activiteiten.

Na de basisschool gaan leerlingen naar een school voor voortgezet 
onderwijs: de middelbare school. Het aanbod van deze scholen in 
de regio is divers: er zijn grote scholengemeenschappen waar les 
wordt gegeven op alle onderwijsniveaus, maar er zijn ook kleine 
scholen die slechts één soort onderwijs, praktijkonderwijs of speciaal 
onderwijs aanbieden. Wat de beste keuze is, is afhankelijk van 
verschillende factoren. Op schoolkeuzehulp.nl vind je alles wat kan 
helpen om zicht te krijgen op het voortgezet onderwijs in de regio.

Vind de school die het 
beste bij jou past!

Vergelijk alle middelbare scholen. 
Waar kies jij voor?
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MAAK KENNIS MET 
VMBO- EN PRO-
DAGEN

De vmbo- en pro-scholen nodigen 
groep 8-leerlingen uit om in 
november en december kennis te 
komen maken met het vmbo- en 
pro-onderwijs.

De leerlingen krijgen op deze 
dagen informatie over de 
leerwegen binnen het vmbo, het 
praktijkonderwijs, de sectoren en 
de profielen waaruit zij een keuze 
kunnen maken.

Basisscholen kunnen leerlingen 
met een verwacht vmbo-b, vmbo-k 
of pro-advies na ontvangst van 
de uitnodiging voor deze dagen 
opgeven.
Leerkrachten en ouders kunnen 
op deze dagen niet mee de school 
in. De groep 8-leerlingen worden 
door docenten van de middelbare 
scholen begeleid.

De website Schoolkeuzehulp.nl biedt je het volgende:

• algemene informatie over het voortgezet onderwijs en passend onderwijs;
• een handige zoekfunctie om scholen te vinden die voldoen aan jouw wensen;
• presentatiepagina’s van alle middelbare scholen in de regio;
• informatie over de aanmeldprocedure & eventuele loting.



Op Schoolkeuzehulp.nl vind je alle 
informatie over de volgende scholen:

Canisius College canisiuscollege.nl mavo, havo, 

atheneum, 

gymnasium

Citadel College citadelcollege.nl vmbo-b/k/t, 

havo, vwo

Dominicus College dominicuscollege.nl havo, atheneum, 

gymnasium

Helicon VMBO 

Nijmegen & 

Groene Lyceum

helicon.nl vmbo-b/k/g/t

Het Rijks het-rijks.nl vmbo-b/k/g/t

Jorismavo jorismavo.nl mavo

Kandinsky

Molenhoek

kandinskymolenhoek.nl vmbo-b/k/g/t

Kandinsky 

College Nijmegen

kandinskycollege.nl mavo, havo, 

atheneum, 

gymnasium

Karel de Grote College

Karel de Grote 

College

kgcnijmegen.nl mavo, havo, vwo

Maaswaal College maaswaalcollege.nl vmbo-b/k/g/t, 

havo, atheneum, 

gymnasium

Mondial College mondialcollege.nl vmbo-b/k/g/t, 

havo, vwo

Montessori College montessoricollege.nl vmbo-b/k/g/t, 

havo, vwo

Nijmeegse 

Scholengemeen-

schap Groenewoud

nsg-groenewoud.nl mavo, havo, 

atheneum, 

gymnasium

Notre Dame notredame.nl havo

Pax Christi 

College

paxchristicollege.nl vmbo-b/k/t, 

havo, atheneum, 

gymnasium

Pro College procollege.nl praktijkonderwijs

Stedelijk 

Gymnasium 

Nijmegen

stedelijkgymnijmegen.nl gymnasium

Stedelijke 

Scholengemeen-

schap Nijmegen

ssgn.nl mavo, havo, vwo

wordt aangeboden door de 
stuurgroep POVO en het 
Samenwerkingsverband 
VO VSO 2507 Nijmegen e.o.

info@schoolkeuzehulp.nl

Op Schoolkeuzehulp.nl vind je daarnaast ook informatie over: 
De Kom VSO (Druten) - Pontem College (Nijmegen)
Stichting Kristallis VSO (Nijmegen) - Talita Koemi VSO (Nijmegen) 
Tarcisiusschool VSO (Nijmegen) - Werkenrode School VSO (Groesbeek)


