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Goed onderwijs
Op het Huygens College besteden we 
veel aandacht aan de kwaliteit van 
het onderwijs. We bieden onderwijs 
van hoog niveau en zetten ons in 
om leerlingen een diploma te laten 
behalen dat bij hen past. Regelmatig 
doen we mee aan landelijke toetsen 
om het niveau te controleren. We zijn 
er trots op dat ons onderwijs leidt tot 
uitstekende examenresultaten en dat 
veel leerlingen hun schoolloopbaan 
doorlopen zonder doubleren. 

Onze docenten geven gevarieerde 
lessen. Vaak beginnen deze met een 
klassikale uitleg waarna de leerlingen 
aan de slag gaan met verschillende 
soorten opdrachten. Opdrachten waar-
bij de leerlingen zelfstandig studeren, 
in kleine groepjes werken of een 

presentatie geven aan de klas. Hierbij 
gebruiken we veelvuldig digitale pro-
gramma’s zoals Quizlet, LessonUp en 
YouTube. De school beschikt over twee 
moderne gebouwen met de hiervoor 
benodigde voorzieningen als wifi, digi-
tale schoolborden en Chromebooks. 

Naast het opdoen van kennis vinden 
we het belangrijk dat onze leerlingen 
zich breed ontwikkelen. Dit doen we 
door hen vaardigheden aan te leren 
die belangrijk zijn voor hun vervolgstu-
die en in de maatschappij. We organi-
seren projecten die bijdragen aan hun 
persoonlijke ontwikkeling. Tenslotte 
krijgen leerlingen de kans hun talent 
te ontwikkelen door deel te nemen 
aan extra lessen op het gebied van 
sport, cultuur, business en science.

 

Het Huygens College heeft in  
Heerhugowaard twee locaties:

Middenweg:
vwo, havo en vmbo-tl

Umbriëllaan: 
vmbo-kb en vmbo-bb



Op het Huygens College werken we 
zowel met schoolboeken als met 
digitaal lesmateriaal. In elk lokaal 
is een digibord aanwezig waarop de 
docent het digitale lesmateriaal kan 
laten zien. Beide locaties beschikken 

over Chromebooks, waar de leerlingen 
tijdens de lessen gebruik van kunnen 
maken. Leerlingen kunnen ook thuis 
met het digitale lesmateriaal oefenen. 
Dit biedt de mogelijkheid om onder-
wijs op maat aan te bieden. 

De brugperiode op het Huygens 
College duurt twee jaar. We geven 
leerlingen daarmee de kans om door 
te groeien en ons te laten zien wat zij 
kunnen. Naast vwo-klassen hebben 
we in de eerste twee leerjaren com-
binatieklassen: havo/vwo, vmbo-tl/
havo, vmbo-kb/tl en vmbo-bb/kb. 
Leerlingen van de combinatieklassen 
krijgen de basisstof die bij het niveau 
van hun klas hoort. Bij een havo/vwo 
combinatieklas bijvoorbeeld, is de  

basisstof havo-niveau, het hogere 
niveau is vwo. We dagen leerlingen in 
de combinatieklassen uit om ook de 
lesstof op het hogere niveau te probe-
ren. De docenten stimuleren leerlingen 
om nét een stapje meer te zetten. 

Als aan het einde van het eerste 
schooljaar blijkt dat een leerling  
beter tot zijn recht komt in een ander 
brugklastype, dan kan de leerling  
op dat moment overstappen.  

Elke leerling krijgt op die manier het 
onderwijs dat bij de leerling past. 

Voor sommige leerlingen is al vanaf 
het begin duidelijk dat zij op het 
hoogste niveau kunnen studeren. 
Deze leerlingen worden geplaatst in 
een vwo-klas. 

vwo
Voor leerlingen met een vwo-advies 
bieden we in de brugperiode speciale 
vwo-klassen. Ook leerlingen met een 
havo/vwo-advies die een goede kans 
maken op het behalen van een vwo- 
diploma, kunnen geplaatst worden in 
een vwo-klas. 

De leerlingen van een vwo-klas 
beginnen direct met onderwijs op het 
hoogste niveau. Hiermee komen we 
tegemoet aan de veelal leergierige, 
nieuwsgierige en zelfstandige houding 
van deze leerlingen. In de vwo-afde-
ling schenken wij veel aandacht aan 
de ontwikkeling van wetenschapsvaar-
digheden als onderzoeken, analyse-
ren, debatteren en reflecteren. 

Brugperiode Digitaal lesmateriaal

Begeleiding
De studieresultaten en het welzijn 
van de leerlingen worden nauwgezet 
door de mentor gevolgd. De mentor 
onderhoudt regelmatig contact met 
de leerlingen, zowel individueel als in 
groepsverband. Ouders kunnen altijd 
contact opnemen met de mentor.  
De mentor zal zo nodig ook zelf  
contact opnemen met ouders.  

We werken met duidelijke schoolre-
gels. De verzuimcoördinator houdt 
absentie en te laat komen goed in de 
gaten. In het eerste en tweede leerjaar 
vangen docenten lesuitval op waardoor 
brugklasleerlingen geen tussenuren 
hebben. Leerlingen van het eerste leer-
jaar mogen tijdens pauzes de school en 
het schoolplein niet verlaten.

In de eerste drie leerjaren nemen 
we Cito-toetsen af. De resultaten 
verschaffen ons informatie over  
het niveau waarop de leerlingen 
presteren voor Nederlands, Engels  
en wiskunde/rekenen. Als de toets-
uitslagen hier aanleiding toe geven, 
zetten we extra lessen in voor de 
leerlingen die dit nodig hebben. 

Sinds dit schooljaar hebben we ook 
maatwerkuren. De naam zegt het al: 
tijdens deze uren geven we leerlingen 
in kleine groepjes onderwijs op maat 
door extra hulp of verdiepingsstof 
aan te bieden. 

Zo delen wij onze brugklassen in: 

Advies  Plaatsing Locatie
basisschool in brugklas

vmbo-bb vmbo-bb/kb Umbriëllaan
vmbo-bb/kb vmbo-bb/kb Umbriëllaan 
vmbo-kb vmbo-kb/tl Umbriëllaan
vmbo-kb/tl vmbo-kb/tl Umbriëllaan 
vmbo-tl vmbo-tl/havo Middenweg
vmbo-tl/havo vmbo-tl/havo Middenweg
havo havo/vwo Middenweg
havo/vwo havo/vwo Middenweg
vwo vwo Middenweg
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Op de locatie Middenweg geven we 
onderwijs aan leerlingen vwo, havo 
en vmbo-tl, en brugklassen vwo, 
havo/vwo en vmbo-tl/havo. Door dit 
brede aanbod kunnen leerlingen na 
het behalen van een diploma vmbo-tl 
of havo, op dezelfde locatie door-
studeren voor havo of vwo.

Sinds augustus 2019 maken we  
gebruik van een geheel nieuw  
gebouw met veel faciliteiten.  
Alle lokalen beschikken over een 
digibord met touch screen. 

We werken met veel plezier in ons 
fijne gebouw dat ruimtelijk, licht en 
sfeervol is ingericht. Naast reguliere 
lokalen zijn er ruime studieruimten 
waar leerlingen individueel of in kleine 
groepjes kunnen werken. Tijdens 
pauzes is het goed vertoeven in de 
aula’s of op het grote, speels ingerich-
te schoolplein. 

Op de Middenweg kunnen examen-
leerlingen vwo, havo en vmbo-tl naast 
de reguliere vakken kiezen voor het 
vak handvaardigheid. De leerlingen 

van havo en vwo kunnen ook examen 
doen in bedrijfseconomie en muziek.    
Sinds dit schooljaar geven we in  
3 vmbo-tl het nieuwe vak Technologie 
& Toepassing. In dit praktijkgerichte 
vak krijgen leerlingen levensechte 
opdrachten van een lokale instantie. 
De leerlingen maken bij de opdrachten 
gebruik van innovatieve technologie. 
Bijna alle leerlingen van 4 vmbo-tl 
doen examen in een extra, zevende 
vak.

 

Locatie Middenweg Locatie Umbriëllaan
In 2011 is een nieuw gebouw in gebruik 
genomen voor de leerlingen vmbo-kb 
en vmbo-bb, en de brugklassen  
vmbo-kb/tl en vmbo-bb/kb.  
In hetzelfde gebouw is ook praktijk-
school Focus gevestigd. De beide 
scholen hebben eigen lokalen en de 
pauzes zijn gescheiden. We ervaren 
het gezamenlijk gebruik als een  
meerwaarde omdat we gebruik  
kunnen maken van gezamenlijke 
faciliteiten, zoals de professioneel 
ingerichte horecakeuken.    

De klassen van het eerste leerjaar 
op de Umbriëllaan tellen gemiddeld 
twintig leerlingen. Hierdoor krijgen 
leerlingen veel individuele aandacht.  
De locatie Umbriëllaan is ‘huiswerk-
arm’. Om leerlingen goed voor te 
bereiden op hun toekomst besteden 
we vanaf het tweede leerjaar veel  
aandacht aan loopbaanoriëntatie.  
De leerlingen stellen een portfolio  
samen, ze bezoeken bedrijven en  
scholen en ze voeren loopbaan-
gesprekken met docenten.   

Vanaf het derde leerjaar kunnen leer-
lingen op de locatie Umbriëllaan het 
profiel Economie & Ondernemen (E&O) 

of Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR) 
volgen. Degenen die na het tweede 
leerjaar worden bevorderd naar  
3 vmbo-tl stappen over naar de locatie 
Middenweg.. 

Het profiel E&O is een brede opleiding 
die voorbereidt op werk in de admini-
stratieve dienstverlening, de detail-
handel of voor het ondernemerschap. 
Het profiel HBR biedt veel mogelijk-
heden binnen de groeiende toeristen- 
en horecasector. 

Leerlingen met een kaderberoepsge-
richte opleiding (vmbo-kb) kunnen 
veelal instromen op het hoogste 
niveau (vier) van het mbo. De basis-
beroepsgerichte opleiding (vmbo-bb) 
bereidt voor op niveau twee.  
De profielen E&O en HBR geven toe-
gang tot alle opleidingen van het mbo. 



Onze school telt 1300 leerlingen, verdeeld 
over de locatie Middenweg (1060) en de 
locatie Umbriëllaan (240). We zijn een 
kleinschalige school waar personeelsle-
den en leerlingen elkaar goed kennen. De 
leerlingen worden gezien en (h)erkend. 
Conciërges kennen de leerlingen vaak bij 
naam en er hangt een persoonlijke sfeer 
op school. Deze informele sfeer is kenmer-
kend voor het Huygens College.

Er is veel aandacht voor de omgang met 
elkaar. Wij gebruiken hiervoor de methode 
Rots & Water. Vanaf de start van het school-
jaar leren we de brugklasleerlingen hoe je 
op een goede en respectvolle manier met 
elkaar omgaat.

Verder krijgen de brugklasleerlingen scho-
ling in het omgaan met sociale media. Hier-
voor komt een groep acteurs naar school. 
We betrekken ook de ouders hierbij. Voor 
hen organiseren we een informatieavond.  

Wat ook bijdraagt aan de goede sfeer in 
de klas is het brugklaskamp. Drie dagen 
lang zijn de leerlingen met hun mentor en 
juniormentoren in Egmond om elkaar te 
leren kennen en om van de klas een echte 
groep te maken. 

De juniormentoren zijn ouderejaars 
leerlingen die de mentoren assisteren 
bij de begeleiding van de brugklasleer-
lingen tijdens het kamp. Ook gedurende 
het schooljaar assisteren de junior-
mentoren bij brugklasactiviteiten.

Het brugklaskamp heeft een positieve 
invloed op de overgang van de basisschool 
naar de middelbare school. De kennisma-
kingsmiddag in juni en de extra mentorles-
sen op de eerste schooldag maken de 
overgang ook minder groot. Al gauw zullen 
de leerlingen zich echt thuis voelen op  
het Huygens!  
 

Persoonlijk



Het Huygens hecht veel waarde aan de 
mening van ouders over de school. We 
vroegen Anita Bus naar haar ervaringen.  
 
Anita en Ramon Bus wonen met hun  
kinderen Nikki en Melle in Heerhugowaard.  
Beide kinderen zijn leerling op de locatie 
Middenweg. Melle is dit schooljaar begon-
nen in het eerste leerjaar vmbo-tl/havo, 
Nikki zit in het examenjaar vmbo-tl.

Anita heeft een eigen bedrijf aan huis, 
genaamd Prioriteit Manager. Zij biedt 
ondernemers ondersteuning op het gebied 
van effectiviteit en agendabewaking.  
Ook biedt zij ondersteuning voor de  
backoffice, bijvoorbeeld op het gebied  
van facturatie en het beantwoorden van 
e-mailboxen. Anita is getrouwd met  
Ramon. Hij is accountmanager in de 
kinder- en damesschoenenbranche en  
rijdt daarvoor door heel Nederland.  

 ‘Op het moment dat we vier jaar geleden 
met Nikki de open dag bezochten, voelden 
we gelijk: dit is echt helemaal top. Het is 
moeilijk uit te leggen waarom dit zo is. De 
persoonlijke benadering vinden we erg fijn. 
Het Huygens past goed bij de persoon die 
Nikki is. Ook familieleden bezochten eerder 
naar tevredenheid de school.

Vanaf het moment dat Nikki hier op school 
zat, wilde Melle er ook naar toe. Dit ver-
anderde ook niet in de loop van de jaren. 
De eerste ervaringen van Melle met de 
school zijn positief, hij pakt de overgang 
van basis- naar middelbare school goed op. 
Wat daarbij helpt zijn de aanwijzingen en 
hulp van zijn zus. Als hij eens een keer iets 
vergeet mee te nemen, dan doet zijn zus 
dat wel voor hem!

Op de vraag wat Anita kenmerkend vindt 
voor het Huygens, noemt ze de goede 
communicatie.  

‘Ik vind het echt heel fijn dat er snel  
gereageerd wordt op e-mails. Soms zelfs 
dezelfde avond al. De gesprekken met het 
personeel zijn ook plezierig. De school is 
heel toegankelijk, in de breedste zin van 
het woord.  Ook als er eens wat speelt in de 
klas dan wordt hier serieus naar geluisterd. 
Zaken worden open en in alle eerlijkheid 
besproken en opgepakt.  Dit voelt heel 
veilig.’
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‘Dit is echt helemaal top’

“De persoonlijke 
benadering vinden 

we erg fijn”



Voorbeelden van activiteiten tijdens de Huygensdagen:
•	 Voorstelling	Playback	over	sociale	media
•	 Kerstkaarten	voor	een	Frans	verzorgingstehuis
•	 Excursie	Westfriese	Omringdijk
•	 Bezoek	aan	theater
•	 Project	gedrag	in	verkeer
•	 Economische	games
•	 Bezoek	aan	Tweede	Kamer
•	 Sterrenkunde
•	 Bezoek	aan	Rijksmuseum
•	 Natuur-	en	milieueducatie

Vier keer per jaar organiseren we voor onze leerlingen Huygensdagen. 
Tijdens deze dagen valt een deel van de reguliere lessen uit om plaats te 
maken voor speciale activiteiten. Deze activiteiten kunnen bestaan uit 
gastlessen, projecten, excursies en verdiepingslessen.

We organiseren deze activiteiten omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen 
op verschillende manieren de lesstof aangeboden krijgen. We merken dat de 
lesstof daardoor beter wordt begrepen en onthouden. Ook leren leerlingen de 
samenhang tussen vakken te zien in projecten waar meerdere vakken aan de 
orde komen. Daarnaast bieden we tijdens de Huygensdagen activiteiten aan die 
bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.
 

We geven onze leerlingen graag op voor 
wedstrijden. Wedstrijden stimuleren  
leerlingen om extra hun best te doen en 
leiden tot verdieping van kennis.  
Voor sommige wedstrijden gaan we de 
deur uit, zoals een debatwedstrijd bij 
Tatasteel of een kookwedstrijd als Skills 
Talents. Ook organiseren we wedstrijden 
op school, een voorbeeld daarvan is de 
Vwo Challenge Day. Tijdens deze dag gaan 
vwo-leerlingen van het eerste en tweede 
leerjaar met elkaar de strijd aan op het 
gebied van debatteren, analytisch denken, 
samenwerken en ontwerpen. Leerlingen 
uit de hoogste klassen vwo begeleiden 
hen daarbij. 

In de voorexamenklassen bieden we 
meerdaagse buitenlandse reizen aan. Elk 
jaar wordt bepaald waar de reizen naar toe 
gaan. De afgelopen jaren gingen de reizen 
naar Praag voor leerlingen 3 vmbo, naar 
Bristol voor 4 havo en naar Berlijn voor 5 
vwo. Onze leerlingen bewaren goede her-
inneringen aan deze gezellige reizen die in 
het teken staan van cultuur, taal, sport en 
geschiedenis.

Niet alleen in de voorexamenklassen 
gaan we het buitenland bezoeken, we 
organiseren ook eendaagse, buitenlandse 
excursies. De leerlingen van de derde klas-
sen van de locatie Middenweg gaan een 
dag naar Lille, de leerlingen van de tweede 
klassen naar Münster en eindexamenleer-
lingen naar Köln. De leerlingen leren veel 
op deze dagen: ze moeten zich verstaan-
baar maken in het Frans of Duits, nemen 
interviews af en voeren opdrachten uit. 

Veel extra’s
Huygensdagen

Wedstrijden

Buitenlandse   excursies



Elke leerling is uniek en heeft andere talenten. 
Om recht te doen aan deze verschillen organiseert  
de school Huygens Extra.  

Huygens Extra bestaat uit de sportklas, cultuurklas, 
businessklas en scienceklas. In extra lessen  
kunnen de leerlingen hun kennis verdiepen en  
hun talenten ontwikkelen.  

Huygens Extra plannen we buiten het reguliere  
lesrooster tijdens het 7e en 8e lesuur. 
Leerlingen van de eerste en tweede klassen kunnen  
zich hiervoor opgeven. De kosten van Huygens Extra  
zijn na te lezen op onze website. Alle eerste en 
tweedejaars leerlingen kunnen zich opgeven voor de 
lessen sport, cultuur en business. De lessen van de 
scienceklas zijn alleen bedoeld voor eerste- en  
tweedejaars vwo- en havo/vwo-leerlingen. 

Op 9 en 10 februari (14.45-16.15 uur) organiseren we 
een sporttest voor leerlingen die interesse hebben  
in de sportklas. Inschrijven voor een van de  
sporttesten kan via www.huygens.nl.
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Huygens extra

Heel fijn als de keuze op onze school  
is gevallen! Het aanmelden gaat als volgt:
Begin februari kunt u op  
www.huygens.nl/groep8 uw kind digitaal 
aanmelden voor het Huygens College. 
Tijdens de aanmelding zal ook worden 
gevraagd of uw kind wil deelnemen aan 
de sport-, cultuur-, business- of science-
klas. Nadat de aanmelding is verstuurd, 
ontvangt u een bevestiging per e-mail.  
Geen bevestiging ontvangen? Controleer 
uw spambox of neem contact op met 
school via info@huygens.nl.

U komt vervolgens met uw kind op  
maandag 1 maart of dinsdag 2 maart 
(19.00-20.30 uur) naar de locatie Midden-
weg (dit geldt voor zowel aanmeldingen 
voor de Middenweg als de Umbriëllaan). 
U ondertekent die avond het aanmeldfor-
mulier dat wij vooraf hebben geprint. 

Neem onderstaande mee naar de  
aanmeldavond:
•  adviesbrief van de basisschool
•  origineel legitimatiebewijs van uw kind 

(ID of paspoort), of een uittreksel van 
de gemeentelijke basisadministratie.

•  Als uw kind in het bezit is van een 
officiële verklaring van dyslexie of  
een andere stoornis of beperking,  
dan levert u deze ook gelijk in. 

Lukt het digitaal aanmelden niet?  
Geen probleem, het formulier kan ook  
op de avond zelf worden ingevuld. 

Misschien dat we vanwege corona-
maatregelen de aanmeldavonden 
anders gaan organiseren. 
Check www.huygens.nl!

Aanmelden voor het 
schooljaar 2021-2022

In dit boekje hebben we u een beeld gegeven van het onderwijs op het Huygens College. 
Goed onderwijs dat voorbereidt op een mooi diploma en dat bijdraagt aan een brede  
persoonlijke ontwikkeling. Neem gerust contact met ons op als u nog vragen heeft.  
We staan u graag te woord.

SCIENCE

BUSINESS

   SPORT

Onze school neemt deel aan het Anglia Netwerk 
Nederland. Dit netwerk, gesteund door het 
Europees Platform, heeft zich als doel gesteld 
om het Engels in woord en schrift te bevorderen. 
Leerlingen hebben door een goede beheersing 
van het Engels extra carrièreperspectieven in de 
maatschappij.

Leerlingen kunnen jaarlijks ingeschreven worden 
voor een examen Anglia op een steeds hoger 
niveau. Voor elk behaald examen ontvangt de 
leerling een certificaat. Uiteindelijk kan een 
Mastercertificaat worden behaald waarmee een 
leerling toegelaten kan worden tot een Engelsta-
lige universiteit.

Anglia

   CULTUUR



Locatie Umbriëllaan
Umbriëllaan 3
1702 AJ  Heerhugowaard

072 - 576 57 00
info@huygens.nl
www.huygens.nl

Locatie Middenweg
Middenweg 68
1703 RD  Heerhugowaard

Open dagen
Dinsdag 2 en
woensdag 3 
februari 2021
Misschien dat we vanwege coronamaatregelen 
deze dagen anders gaan organiseren. 
Check www.huygens.nl voor het programma.

Informatieavonden 
ouders groep 8 

Dinsdag 12 januari locatie Umbriëllaan
Woensdag 13 januari locatie Middenweg
 
Aanvang: 19.30 uur
Deze avonden worden online georganiseerd. 
Check www.huygens.nl. 


