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volg ons op

Kom kijken
Nieuwsgierig naar onze school?  
Kom kijken en proef de sfeer!

Check www.citadelcollege.nl

Ik geloof dat je leiding moet 
nemen over je eigen leren,  
dat kan op het Citadel College 
en daar ben ik trots op!

Wouter Middendorp, rector

Onze docenten zien je niet alleen 
als onderdeel van een groep,  
maar vooral als individu

Lene en Floortje



Dijkstraat
Op de Dijkstraat volg je onderwijs in een kleine en overzichtelijke omgeving  

waar iedereen elkaar kent.

Kiezen wat bij je past
Iedereen is anders. Iedereen leert anders. Vind jij het prettig om zelf te ontdekken en 

te organiseren wat je wil leren? Dan is Onderweg of Lumen misschien wel wat voor jou. 

Bij deze alternatieve onderwijsroutes volg je onderwijs in een huiskamerachtige 

omgeving en word je begeleid door coaches.

Regulier of net even anders,
bij ons kan het kan allebei

Ik houd ervan om 
dingen zelf te plannen, 
bij Lumen kan dat! 

Nathan

Griftdijk
Wil je graag leren, ontdekken en 

onderzoeken dan zit je op de Griftdijk 

op de goede plek.

voor vmbo-t, havo, vwo (+) voor vmbo-bkt

we zien je graag in

Over het Citadel College
Bij ons ontdek je wat jouw talenten zijn, leer jij jezelf nog beter kennen en 

krijg je alle ruimte om je van je beste kant te laten zien. Leren, groeien en 

schitteren noemen we dat.

Op het Citadel College kun je kiezen uit vmbo basis, vmbo kader, vmbo 

theoretisch, havo, vwo en vwo+. De eerste twee jaar zit je in een dakpanklas.  

Zo heb je meer tijd om te kijken welk niveau bij je past. Aan het einde van de 

tweede klas kies je je definitieve richting.

Lumen Onderweg

Alles is hier goed 
geregeld en de mensen 
zijn erg aardig 

Vince

vmbo basis/kader 

vmbo kader/theoretisch

havo/vwo

vwo+

vmbo theoretisch/havo

De eerste keer dat ik
hier binnen stapte
voelde al gelijk goed

Eva


