
Visser ’t Hooft Lyceum

Leiden – Kagerstraat 1 

Tweetalig gymnasium, atheneum en havo
Regulier atheneum, havo en mavo

Er gaat een wereld voor je open

Voortgezet onderwijs in Leiden, Leiderdorp en Rijnsburg



Casper, 5 havo: “De uitwisseling 
naar Brighton vond ik erg leuk. 
Echt wonen bij een Engels gezin en 
meemaken hoe een normale week 
er voor hen uitziet, dat vond ik 
verrassend.’’



Er gaat een wereld voor je open!
Het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden ontwikkelt en vernieuwt zich al ruim 100 (!) jaar. 
Je kunt je voorstellen dat dit tot een geweldige verbreding en verdieping van het 
onderwijsaanbod heeft geleid. De school staat erom bekend. Enkele voorbeelden? Hier 
kun je ‘gewoon’ eindexamen doen in Chinees of Spaans. Hier is het gymnasium een 
tweetalig gymnasium, uniek in Leiden. Na afronding van een tweetalige opleiding behaal 
je hier trouwens ook het IB-certificaat, internationaal erkend door vele universiteiten. En 
er is meer.

Een vak zoals Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) zal sportieve leerlingen aanspreken 
en vergroot tevens je inzicht in de relatie tussen bewegen en gezondheid bijvoorbeeld. 
Ook Kunst krijgt veel aandacht, al vanaf de brugklas, met mogelijkheden voor extra uren 
in beeldende vorming, muziek en drama. Het zijn zomaar enkele voorbeelden. 

Er gaat een wereld voor je open, dat is onze belofte. Kom gerust kennismaken. Je bent 
van harte welkom! 

Altijd wat te doen

De school beschikt over uitstekende 
sportfaciliteiten en zelfs een eigen theater. Er is 
dus altijd wat te doen. De school lééft. Ook dat 
hoort bij de wereld die voor je opengaat op ‘het 
Visser’!



Leren doe je ook samen!

Onze school is een soort community. Je werkt er met elkaar. Met je nieuwe 
klasgenoten, met de docenten, met de mentoren en met vele anderen. Dat 
is de essentie van onze school. Daarom vinden wij het belangrijk om elkaar 
te leren kennen en te ontmoeten. Daar besteden we veel tijd aan. Al vóór de 
zomervakantie heb je een eerste kennismaking met jouw nieuwe klasgenoten en 
de mentor. En eenmaal op school zijn er introductiedagen, zelfs een kamp en nog 
veel meer gebeurtenissen waar je elkaar nog beter leert kennen. Zo groeien we 
op het Visser als het ware naar elkaar toe. En dat is belangrijk. Want leren doe je 
samen!

“De mentor 
helpt je op weg 
in de school. 
Mijn mentor is 
heel aardig en 
behulpzaam.”



Internationalisering en  
TTO Senior School 
Ben jij een nieuwsgierige leerling en ben je op zoek naar een opleiding die jou iets 
extra’s geeft? Zou je wel willen weten hoe de “daily routine’’ van een Italiaanse 
scholier eruit ziet? Of wil je juist een politieke discussie kunnen voeren in het Engels?

Op het Visser zijn er veel mogelijkheden om je te ontwikkelen tot een echte 
wereldburger. 
We organiseren voor alle leerlingen, of je nu tto (tweetalig) onderwijs volgt of 
niet, verschillende buitenlandse projecten en uitwisselingen. Daarnaast heb je de 
mogelijkheid om examen te doen in bijvoorbeeld Chinees en werken we samen 
met de Spaanse ambassade voor het intensieve traject Camino Espanol. De lessen 
hiervoor worden gegeven door een docent die speciaal uit Spanje uitgezonden 
wordt. Que fantastico!?

Ben je ambitieus en wil je meer? Dan kun je kiezen voor tto! De helft van je lessen 
volg je dan in het Engels. Really? “Mathematics, physical education, music, history, 
geography and more... all taught in English!’’ Tto sluit je na 5 of 6 jaar af met een 
havo-/atheneum- of gymnasiumdiploma en ook met een internationaal erkend 
IB-diploma (International Baccalaureate). Onze tto-leerlingen zullen nóg meer 
activiteiten gericht op internationalisering en de Engelse taal doen. Zo ga je in 
de brugklas op reis en zul je samenwerken met een Engels theatergezelschap 
(om vervolgens Shakespeare-stukken na te spelen voor je ouders, in het Engels). 
In de bovenbouw heb je een internationale stageweek. Zo hebben er leerlingen 
meegelopen op een vineyard in Frankrijk en werd er een accountant geschaduwd op 
een kantoor in het business centre of London. 

Kun jij tweetalig onderwijs volgen?

Met een goede motivatie kun je op het Visser beginnen aan tto, ongeacht je 
startniveau Engels. Je gaat immers naar school om te leren. Wel heb je minimaal 
een havo-advies nodig. Gymnasium bieden wij alleen aan in het Engels; dat is heel 
bijzonder en daarmee zul je echt iets speciaals doen in de voorbereiding op de 
universiteit of het hbo. 



Legorobots 

Ligt jouw interesse meer bij de exacte vakken (zoals scheikunde, natuurkunde 
of biologie)? Dan is er bij ons ook vanaf de brugklas al voldoende te ontdekken. 
Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor de module robotica en aan de slag gaan met 
het programmeren en in elkaar zetten van een legorobot. Of kraters op de 
maan bekijken door een van onze telescopen. Wil je in ons eigen laboratorium 
je eigen gezonde groentesapje of supersterke lijm ontwikkelen? Dat kan op 
het Visser, en nog veel meer. Extra gaaf zou het zijn als je kennis en ervaringen 
kunt plaatsen in een internationale context, in the end... science is universal and 
unifying.



Groeien en doorgroeien… 
Misschien weet je nog niet precies wat je later wilt worden? Dat hoeft ook niet, 
hoor! Je hebt op het Visser een geweldig aanbod van profielen en (keuze)vakken, 
waardoor je vanzelf gaat ontdekken welke richting je op wilt. Die inspiratie mag 
je hier verwachten. Je leert hier steeds beter wat jou goed ligt en waar je iets 
minder interesse of gevoel bij hebt. Je ontdekt jouw eigen weg en je groeit.

Op het Visser kun je ook een volgende stap maken: doorgroeien. We kunnen je 
bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om een stap extra te zetten in een vak waar 
je goed in bent. Je kunt hier ook stappen maken in onderwijsniveau. Bijvoorbeeld 
van mavo naar havo of havo naar atheneum. Er kan veel op het Visser. Ook dat 
hoort bij de wereld die hier voor je opengaat.  

Veel mogelijkheden, maar het gaat  
om jou
Iedere leerling is uniek en ontwikkelt zich op een eigen manier. Het gaat erom dat 
jij alle kansen krijgt om op de plek te komen die het beste bij jou past. Je begint in 
een van de volgende brugklassen:

• gymnasium-tto, voor leerlingen met een vwo-advies die ook belangstelling 
hebben voor Latijn en de klassieke cultuur. In de tweede klas komt Grieks erbij;

• atheneum-tto, voor leerlingen met een vwo-advies die Engels op het niveau van 
native speaker willen beheersen, maar zonder de klassieke talen;

• havo-vwo-tto, voor leerlingen met een havo-vwo-advies of een sterk havo-
advies die Engels op het niveau van een (near-) native speaker willen beheersen;

• atheneum, voor leerlingen met een vwo-advies;
• havo-vwo, vanaf de tweede klas doen de leerlingen havo of atheneum;
• mavo-havo, vanaf de tweede klas doen de leerlingen mavo of havo. 

Gezien worden 

Het is voor iedereen een heel spannend moment als je naar de middelbare 
school gaat. Dat was ook voor mij zo. Maar toen ik eenmaal op de middelbare 
school aankwam, leerde ik veel nieuwe mensen kennen. De introductieweken 
hielpen daar erg bij.
Ik vind het Visser ‘t Hooft Lyceum een fijne school. Je hebt er veel contact met 
je medeleerlingen en de docenten. Je kunt de docenten vaak even aanspreken 
als je ergens mee zit en dat is erg fijn.
Ik zit nu in het examenjaar en ik heb hier een heel fijne tijd gehad, waar ik later 
goed op terug kan kijken.

Délano Hoogendam (5 havo)



Er gaat een wereld voor je open. Stap maar in!
Er is zoveel te doen op het Visser. Dat moet je gewoon meemaken. Goed onderwijs, bijzondere vakken, 
uitwisselingsprogramma’s, prachtige faciliteiten, zelfs een eigen theater. Het is er allemaal. Om jouw 
mogelijkheden op het Visser te bespreken, is deze folder eigenlijk te kort.

Nieuwe leerlingen van de brugklassen bieden wij daarom een uitgebreide kennismakingsperiode die al voor 
de zomervakantie begint. Dan weet je al wie je klasgenoten en je mentor zijn. En daarna, als de school begint, 
zijn er de introductiedagen en het kamp om elkaar en de school nog beter te leren kennen.

Maar zover is het nog niet! Jij en jouw ouders willen waarschijnlijk eerst de school zelf eens bekijken? Daar 
hebben wij op gerekend. Hieronder staan alle data waarop je bij ons langs kunt komen. Stap gerust in ‘de 
wereld van het Visser’. Je bent van harte welkom!

Wil je meer weten? Mail mevrouw Stevens (teamleider brugklassen) op sme@vhl.nl.

Het Visser in Leiden
Kagerstraat 1, 2334 CP Leiden  
tel. 071-5171661, e-mail: info@ld.vhl.nl 
• Tweetalig gymnasium, atheneum en havo
• Regulier atheneum, havo en mavo  

Kom je het Visser zelf ervaren?
• Proeflessen voor leerlingen 

woensdagmiddag 12 en 26 januari 2022 
woensdagmiddag 19 januari 2022 (speciaal voor tto) 
Geef je op via www.vhl.nl/leiden

• Open avond voor leerlingen en ouders 
Zelf rondlopen, sfeer proeven en ontdekken 
vrijdag 14 januari 2022

• Open ochtend voor leerlingen en ouders 
Informatierondes (incl. English spoken sessions) en 
open inloop 
zaterdag 29 januari 2022

Waar staan we voor?

Het Visser ’t Hooft Lyceum is een school waar we 
in de persoonlijke ontmoeting leren van elkaar. 
We geven leerlingen kansen en dagen hen uit 
hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 
We hebben een protestants-christelijke 
identiteit, met als kernwaarden zorg en respect 
voor elkaar en voor de aarde.

vhl.nl

Check de actuele tijden 

en aanvullingen op 

vhl.nl/opendagen of 

scan de QR-code!


