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Internationalisering en 
internationaal burgerschap
Leerlingen moeten over kennis en vaardigheden beschikken 
waarmee ze in binnen-en buitenland kunnen communiceren 
en samenwerken. We bereiden de leerlingen voor op een 
internationale wereld. Zo worden zij ‘wereldburgers’.
Daarom vormt internationalisering een vanzelfsprekend 
onderdeel van ons onderwijs.
Voor meer informatie zie flyer internationalisering en 
internationaal burgerschap.

Versterkt talenonderwijs
We leggen extra nadruk op talenonderwijs, omdat je moderne 
talen nodig hebt om in een globaliserende wereld goed te 
kunnen leven en werken. Doeltaal is voertaal.
Vanaf leerjaar 1 kun je alle moderne talen volgen op een 
versterkte manier. Hiermee kun je extra certificaten behalen 
voor Frans (Delf-Scolaire), Duits (Goethe) en Engels 
(Cambridge Certificates). De ultieme vorm van versterkt 
talenonderwijs is tweetalig onderwijs Engels/ Nederlands in 
de tweetalige afdeling (havo, atheneum, gymnasium).
Voor meer informatie tto zie flyer tweetalig onderwijs.

Begaafdheidsprofielschool
Het Porta Mosana college is begaafdheidsprofiel school 
en biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding 
aan begaafde leerlingen. Voor meer informatie zie flyer 
begaafdheidsprofielschool. 

Sport- en bewegingsonderwijs
Voldoende beweging is goed voor de leerprestaties voor 
leerlingen. Het Porta Mosana college kent een gevarieerd 
aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten. Voor meer 
informatie zie flyer sport- en bewegingsonderwijs.

Bèta-profilering
Ongeveer 65% van alle leerlingen kiest in de bovenbouw een 
bètaprofiel. Het Porta Mosana College heeft een modern 
‘science laboratorium’ en werkt samen met het bedrijfsleven 
(bijvoorbeeld DSM) en universiteiten (Maastricht, Aken en 
Eindhoven).
Samen met Maastricht University werken we aan een 
programma rondom life sciences, dat veel biedt aan leerlingen 
die interesse hebben in een studie geneeskunde. 

Porta Mosana Business School
Ben je geïnteresseerd in het bedrijfsleven en wil je meer weten 
over economie, dan kun je in de bovenbouw kiezen voor de 
vakken bedrijfeconomie en economie. Daarnaast kun je het 
programma van de Porta Mosana Business School volgen. 
Hierbij werken we samen met bedrijven en universiteiten, die 
je de kans geven om je economische kennis te gebruiken en 
uit te breiden.




