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Get 
started!

College de Heemlanden is de school in Houten voor havo, atheneum en atheneum-plus. Op onze school word je 
uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen. Wij zijn een leuke school waar iedereen zich veilig voelt, waar we in 
verbinding staan met de ander en oog hebben voor elkaar. Wij zijn ambitieus en betrokken en staan middenin 
de samenleving. En ontdek je wat bij jou past! Hier kun je jouw talent ontwikkelen. We besteden veel aandacht 
aan science, art, business en sports, er is veel te kiezen!

Je kunt alvast digitaal op ontdekkingstocht door 
College de Heemlanden! Neem een kijkje in de VR-
tour via de QR-code, beweeg je door de school en 
bekijk de filmpjes over onze school en ons onderwijs.  

De school in Houten voor havo, atheneum en atheneum-plus! Een leuke school waar je tot bloei komt en jouw talenten kunt ontwikkelen.  

Oog voor jouw toekomst

Je maakt bij ons kennis met verschillende kunsten en 
culturen, bijvoorbeeld bij beeldende vorming, drama, 
muziek, ckv en literatuur. Met theater Aan de Slinger 
delen we prachtige faciliteiten zoals een dramalokaal 
en een film-theaterzaal. Voor workshops maken we 
regelmatig gebruik van de grote theaterzaal. 

Maak kennis met jouw talent voor ondernemerschap. 
Naast het leggen van een stevige economische 
basiskennis is er veel aandacht voor de praktijk en 
krijg je de mogelijkheid zelf te starten met een eigen 
mini-onderneming. We zijn namelijk een Vecon 
Business School.  

We besteden veel aandacht aan de exacte vakken. Ook 

werken we samen met Universiteit Utrecht in het U-talent 

programma en we hebben een professioneel bètalab op 

school. We bieden vakken als informatica en STEAM aan. 

Naast de uitdagende lessen zijn er voor elk leerjaar 
sportdagen waar alle leerlingen aan deelnemen. Je 
kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan extra 
sporttoernooien op school als dat je interesse heeft. 
Met een aantal sporten nemen we ook deel aan 
regionale en landelijke toernooien: Olympic Moves. 

ART BUSINESS

SCIENCE SPORT

Open je wereld
College de Heemlanden is een school die internationaal denkt, 
een school met een brede horizon. Je kunt bij ons examen doen in 
Frans, Duits, Engels en Spaans. In de bovenbouw kun je erkende 
certificaten halen als Cambridge, DELF en DELE. We zijn een Unesco-
school en we zijn een EPAS-school (European Parliament Ambassador 
School). In je derde en vijfde jaar kun je deelnemen aan verschillende 
uitwisselingsprogramma’s met onze netwerkscholen in bijvoorbeeld 
Italië en Spanje. 

Extra aanbod
Jaarlijks organiseren wij tal van buitenschoolse en naschoolse 
activiteiten. Deze hebben we samengebracht in de Heemlanden 
Academy. Het cursusaanbod van de Heemlanden Academy is heel 
divers en bestaat uit bijvoorbeeld 3D-printing, een EHBO-cursus, 
Latijn, programmeren, fotografie en nog veel meer. Daarnaast hebben 
we een huiswerklokaal waar je zelfstandig je huiswerk kunt maken.  

  

Open avond
Donderdag avond 
26 januari 2023 

18.00-21.00 uur

Kom je kennismaken?
Schrijf je in via onze website.  

 
Informatieavonden

Maandag 14 november
Dinsdag 22 november 

19:00 – 21:00 uur 
voor ouders en verzorgers

A+ activiteiten 
Informatieavond op dinsdag 6 december 

19:00 – 21:30 uur
Masterclass op donderdag 15 december 

2022 & dinsdag 17 januari 2023
14:30 - 15:30 uur

Open lesmiddagen
Donderdag 1 december
Dinsdag 13 december
Donderdag 9 februari

14:30 - 16:30 uur

Onderwijs 10-14 Houten 
Informatieavond op donderdag 12 januari

19:00 - 20:30 uur
Open lesmiddag op woensdag 1 februari & 

dinsdag 7 februari
14.45 - 15.30 uur

Expeditie Heemlanden voor groep 7
Vrijdag 30 juni 15:00 - 18:00 uur

14.30 - 16:00 uur

Facebook: College de Heemlanden
Instagram: collegedeheemlanden

TikTok: collegedeheemlanden


