
Heutink symboliseert ruim een eeuw onderwijs. Ooit klein begonnen
 in het basisonderwijs, vandaag de dag totaalleverancier in basis-, 
voortgezet en hoger onderwijs en de nummer 1 onderwijsinrichter 

in Nederland. We hebben alles in huis om iedereen die zich bezighoudt 
met onderwijs en de ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen 

te ontzorgen op het gebied van leermiddelen, inrichting én ICT. 
Met Heutink voortgezet haalt u alles in huis voor het voortgezet!

Alles in huis
VOOR HET VOORTGEZET

Bij Heutink staan innovatie, (bestel)gemak en 

service hoog in het vaandel. We ondersteunen 

u graag door te zorgen dat u ook alles in huis 

heeft voor goed onderwijs.

Dat doen we vanuit meerdere expertises. 

Want ieder vraagstuk verdient de beste oplossing 

vanuit specialisme. Of u nu nadenkt over de juiste 

inrichting voor een onderwijsruimte, de veilig-

ste machines voor in het vaklokaal, de mooiste 

creatieve materialen of de beste randvoorwaarden 

voor digitaal werken…. Bij Heutink voortgezet 

kunt u rekenen op de juiste specialist voor 

uw vraag, die samen met u komt tot de meest 

passende oplossing. Daarbij kunnen we putten 

uit een breed en relevant assortiment met 

vooraanstaande merken en een sterk partner-

netwerk. We houden rekening met zaken 

als budget, wet- en regelgeving, specifi eke 

behoeftes, trends en innovaties.

GROEIEN MET HEUTINK

Groeien doe je niet alleen. We geloven in 

samenwerken en in het delen van onze passie. 

Kinderen groeien al meer dan 100 jaar met 

behulp van onze materialen. Net als scholen, 

kinderopvangcentra en welzijnsinstanties. 

Maar ook wij groeien continu. 

We groeien in omvang en aanbod, maar vooral 

ook in kennis. Opgedaan in al die jaren. We groeien 

van de successen die we boeken. Eigen succes-

sen, successen van onze klanten, maar boven 

alles de successen die kinderen boeken met 

behulp van onze materialen. Want in alles wat 

we doen, bedenken, voelen en uitdragen staat er 

uiteindelijk maar één ding centraal: het kind.

DE HEUTINK GROEP

Ooit begonnen als eenmanszaak, inmiddels een 

internationaal gevestigde organisatie. En nog 

steeds een echt familiebedrijf. Door de jaren 

heen zijn er steeds meer werkmaatschappijen 

bijgekomen. Vandaag de dag samen optrekkend 

vanuit één groep: De Heutink Groep. Met al deze 

specialisaties onder één dak maken we onze 

reputatie als totaalleverancier van educatieve 

materialen inmiddels aardig waar. We dragen 

ons steentje bij aan de ontwikkeling van kinderen 

wereldwijd.

“De naam Heutink 
staat voor een 

bijzondere familie 
en een bijzonder 
familiebedrijf.”

Heutink wil iedereen die te 
maken heeft met onderwijs, 
opvang, zorg & welzijn en 
ontwikkeling van kinderen 
en jongvolwassenen 
adviseren, informeren en 
inspireren. Hiermee wil 
Heutink helpen het beste 
uit ieder kind te halen op 
het gebied van educatie 
en ontwikkeling.

ONZE MISSIE

177




