
De school die je kent!

Je zit op Houtens om te ontdekken wie je bent 
en wat je talenten zijn. Jouw talenten ga je verder 
ontwikkelen. We halen je in een veilige omgeving 
uit je comfortzone, zodat je zelfverzekerd in het 
leven leert staan en zelfbewust vervolgstappen kan 
maken. Dat hoef je natuurlijk niet alleen te doen. 
Op Houtens heb je een mentor, die jou steunt en 
begeleidt. We vormen graag een team met jou en 
je ouders. Wij maken ons sterk voor uitdagend, 
ondernemend en eigentijds onderwijs en we geven 
jou een basis mee waarmee je in jouw verdere 
leven blijft ontdekken, ontwikkelen en ontplooien. 

Voor de theoretische leerweg bieden we de profielen Techniek, Economie 
en Zorg & Welzijn aan. Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 
bieden we het profiel Dienstverlening en Producten aan met vier 
verschillende specialisaties: ICT, Veilig & Gezond, Vormgeving en Hospitality.  
Kijk voor al onze keuzevakken op onze website.  

Houtens doet ook mee aan Houten On Stage. Er is een beroepenfeest 
om te ontdekken wat je leuk vindt en wat bij je past. Daarna volgt de doe-
dag, dan loop je mee in een bedrijf dat je aanspreekt om te ervaren of dat 
beroep iets voor jou is. 

Op Houtens besteden we veel tijd aan sport en cultuur 
binnen én buiten het lesprogramma. Denk aan diverse 
sportdagen en bijvoorbeeld Houtens Spektakel, een 
fantastische theatervoorstelling voor en door onze 
leerlingen in theater Aan de Slinger.

Ontdekken, ontwikkelen, 
ontplooien

Profielen en Houten on Stage

Sport en cultuur

Op Houtens werkt iedereen op zijn eigen niveau. We 
willen het beste in jou naar boven halen en dagen je uit 
op jouw niveau.  
We zijn een school voor de theoretische leerweg (mavo) 
en beroepsgericht onderwijs (basis en kader). Bij de 
basis- en kaderberoepsgerichte leerweg bieden we in 
de onderbouw ook leerweg ondersteunend onderwijs 
(LWOO). Daarnaast bieden we de havo-kansroute voor 
leerlingen in de onderbouw met dubbeladvies mavo/
havo. Naast het aanbod op tl-niveau word je bij elk vak ook 
op havo-niveau uitgedaagd. Houtens werkt samen met 
College de Heemlanden om jou gemakkelijk te kunnen 
laten instromen op de havo. 

Op Houtens wisselen theorie en praktijk elkaar 
af. Je leert uit boeken en online met je eigen 
laptop, maar je bent ook actief en met je handen 
bezig. We maken gebruik van digitale tools voor 
het bijhouden van je resultaten, je rooster en je 
huiswerk. Jij bent eigenaar van jouw leerproces; we 
leren jou om je eigen, verstandige keuzes te maken, 
bijvoorbeeld  voor je stage, de keuzevakken en je 
vervolgopleiding. 

Eigen klas, eigen niveau 

Leren, plannen en 
keuzes maken 

Open lesmiddagen 
voor groep 8

Donderdag 17 november
Dinsdag 6 december
Dinsdag 2 februari
15:30 - 17:00 uur

Informatieavonden
voor ouders en verzorgers 

Donderdag 17 november
Maandag 12 december

Dinsdag 7 februari
19:00 – 20:30 uur 

Open avond
Donderdag 19 januari

18:00 – 21:00 uur

Kom binnen middag 
voor groep 7

Dinsdag 13 juni 15:30 - 17:00 uur

Kom
kennismaken!
Houtens is dé vmbo-school van Houten. Houtens is dé vmbo-school van Houten. 
Een leuke en kleinschalige school waar Een leuke en kleinschalige school waar 
iedereen elkaar kent.iedereen elkaar kent.

Nieuwsgierig? Ga op ontdekkingstocht door onze school! 

Via de QR-code kom je in een VR-tour met filmpjes over onze school en ons 
onderwijs.
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Kom je kennismaken? 
Schrijf je in op onze website.  

Facebook: Houtens 
Instagram: het.houtens


