
Op cultureel gebied zijn wij een school waar veel 
valt te beleven. Verder zijn we SportAccentSchool 
en krijgen topsportleerlingen de beste begeleiding! 
Binnen en buiten de lessen kun je uit activiteiten 
kiezen die met cultuur, sport en bèta & techniek te 
maken hebben. We dagen je met OC Talent uit je 
talent te ontdekken, verder te ontwikkelen en te laten 
zien aan anderen.

Als je voor havo of atheneum kiest, kies je voor 
een kleinschalige school. Een bijzonder vak is 
science, bijvoorbeeld koken met chemie. Ook leer je 
debatteren. In ons gebouw blijf je drie jaar. Daarna ga 
je naar het OC Nieuwegein. 

Je vmbo-opleiding maak je helemaal in Vianen af. 
De beroepsgerichte opleidingen zijn 
Economie & Ondernemen, Zorg & Welzijn en Horeca, 
Bakkerij & Recreatie (met een echt restaurant). 
Het OC staat midden in de samenleving en 
we betrekken de omgeving bij ons onderwijs. 
Zo leren leerlingen niet alleen schoolse zaken, 
maar verruimen we ook hun maatschappelijke 
betrokkenheid.

Brugklassen OC Vianen:
 n Havo/atheneum
 n Tl/havo
 n Vmbo b/k/tl
 n Vmbo b/k, ook met lwoo

Wij bieden je de kans om het beste uit jezelf te halen. Dat 
geldt zeker ook voor de havo. Door uitgekiende 
begeleiding stijgen leerlingen hier boven zichzelf uit. Onze 
mooie examenresultaten spreken voor zich. Bijzondere vakken: 
kunst-drama, kunst-beeldend, Natuur, Leven en Technologie 
(NLT) en Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM).

Op het vwo hebben we met de Oosterlicht Academie 
een uniek concept. Een mix van gymnasium- en 
atheneumleerlingen vormt een hechte community, met 
aandacht voor klassieke oudheid, sport, kunst, filosofie, bèta, 
maar ook met Cambridge English en technologie. Leerlingen 
stellen zelf doelen, krijgen keuzes, werken aan complexe 
opdrachten en projecten. De nadruk ligt op persoonlijke 
ontwikkeling, creatief en kritisch denken, minder op cijfers. 
Voor de nieuwsgierige leerling! 

Brugklassen OC Nieuwegein:
 n Oosterlicht Academie
 n Havo/atheneum
 n Tl/havo
 n Vmbo b/k/tl, ook met lwoo 

OC VIANEN
OC Vianen is al voor het vierde jaar op rij een erkende 
Excellente School. Wij bieden je uitdagend, actief en 
kwalitatief uitstekend onderwijs. Op alle niveaus! En eigentijds: 
in de brugklas kom je naar school met een laptop, naast je 
schoolboeken.

Oosterlicht College Nieuwegein
Dieselbaan 10
3439 MV NIEUWEGEIN
030 - 600 48 00
post@oosterlicht.nl

Opleiding(en):
Gymnasium (vwo), atheneum (vwo), 
havo, vmbo-tl, vmbo-kb, vmbo-bb

Profielen:
Dienstverlening en producten (D&P), 
Economie en ondernemen (E&O), 
Media, vormgeving en ICT (MVI)

Extra aanbod:
Meerjarige brugperiode, 
Cambridge English, Spaans, 
Filosofie, Huiswerkbegeleiding, 
Leerwegondersteuning (LWOO), 
Extra examenvakken, Internationale 
samenwerking, MBO samenwerking, 
Universitaire samenwerking

Bijzondere thema's:
CultuurProfielSchool, 
SportAccentSchool

Onderwijsconcept:
Algemeen

Levensvisie:
Protestant-christelijk

Aantal leerlingen (2017-2018):
1832

VO GIDS KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS

Open dagen
Vianen: 

donderdag 7 februari 2019
18.00 - 21.00 uur

Nieuwegein:
vrijdag 8  februari 2019 

(havo/vwo en Oosterlicht Academie) 
18.00 - 21.00 uur

 zaterdag 9 februari 2019 
(vmbo en tl/havo) 
10.00 - 13.00 uur

Kansen & Zekerheden. 
Dat is het Oosterlicht.

Oosterlicht 
College

 We hechten veel belang aan creativiteit, bèta & techniek, 
sport en cultuur. Persoonlijke groei en goede resultaten gaan 
hand in hand. We streven naar excellentie, moedigen ambitie 
aan, geven ruimte aan verbreding en verdieping van talent en 
bieden leerlingen de geborgenheid zichzelf te ontwikkelen.

OC NIEUWEGEIN
Bij ons haal je het diploma dat bij jou past. We zijn 
een Cultuurprofielschool en SportAccentSchool en dat 
merk je. Binnen en buiten de lessen heb je activiteiten in ons 
theater, de gymzalen en de bèta- en technieklokalen. Ook kun 
je Cambridge English en Spaans volgen vanaf leerjaar 1. Het 
OC biedt je mooie kansen. Met OC Talent hebben we voor 
iedereen een uitdagend programma.

Op het vmbo leer je hoe je de theorie in de praktijk 
brengt. Binnen de beroepsgerichte opleidingen kun je kiezen 
voor Economie & Ondernemen, Sport & Evenementen of 
Media & ICT. Je bent bezig met échte opdrachten voor een 
(buitenschoolse) opdrachtgever. Dat daagt uit om te leren! 
Binnen de theoretische leerweg ligt de uitdaging in verdieping 
en verbreding van kennis. Leerwegondersteuning (lwoo) 
nodig? Ook dat kan bij ons.

Het Oosterlicht is dé school voor sport 
en cultuur, met eigentijds en uitdagend 
onderwijs voor gymnasium, atheneum, havo 
en vmbo. Bij ons kunnen leerlingen zichzelf 
zijn. Wij zijn een brede school met de 
zekerheid van goed onderwijs en hoge 
resultaten. Het Oosterlicht heeft een 
tweejarige brugperiode. Je krijgt 
echt de kans om op een hoger 
niveau te komen. 

VMBO HAVO ATH GYM 

Kijk voor 
proeflessen en  

informatieavonden op 
www.oosterlicht.nl

Oosterlicht College Vianen
Uithoflaan 1
4133 GZ VIANEN UT
0347 - 32 56 20
post.vianen@oosterlicht.nl

Opleiding(en):
Atheneum (vwo), havo, vmbo-tl, 
vmbo-kb, vmbo-bb

Profielen:
Economie en ondernemen (E&O), 
Horeca, bakkerij en recreatie (HBR), 
Zorg en welzijn (Z&W)

Extra aanbod:
Meerjarige brugperiode, Laptop-/
tabletonderwijs, Huiswerkbegeleiding, 
Leerwegondersteuning (LWOO), 
Extra examenvakken, Internationale 
samenwerking, MBO samenwerking

Bijzondere thema's:
Excellente school, SportAccentSchool

Onderwijsconcept:
Algemeen

Levensvisie:
Protestant-christelijk

Aantal leerlingen (2017-2018):
712

Voor meer informatie:
www.oosterlicht.nl
Volg ons ook op facebook en Instagram.


