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WELKOM
Deze informatiebrochure is voor toekomstige leerlingen van 

’t Genseler en ouders/verzorgers, maar natuurlijk ook voor andere 

belangstellenden.

’t Genseler is een openbare school. Dit betekent dat iedereen welkom is. 

Respect voor elkaar staat centraal.

Wij vinden het belangrijk dat jij als leerling de ruimte krijgt om je 

te ontplooien. Wij bieden je duidelijke grenzen. Grenzen die je niet 

belemmeren, maar die een veilige en rustige omgeving scheppen 

waarin jij je prettig voelt.

Tot ziens op 't Genseler!

Team 't Genseler

HET DRAAIT
OM JOU!

Onze collectieve ambitie: 
“het draait om jou!”
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• Oog heeft  voor kwaliteiten en 
 mogelijkheden van elke leerling

• Ouders/verzorgers erkent in hun primaire    
 opvoedingsverantwoordelijkheden en 
 kennis van hun kind

• In de begeleiding van de leerling het team 
 als meest belangrijke instrument ziet

• Het onderwijs afstemt op de kansen en 
 mogelijkheden van elke leerling op weg naar werk

• In de omgang met elkaar en de omgeving
 respect toont in woord en gedrag

• Naar de veranderende maatschappij gericht is

Deze brochure gaat over het onderwijs op
’t Genseler, school voor praktijkonderwijs.

‘t Genseler - Kleur je toekomst!

DE SCHOOL DIE 
OOG HEEFT VOOR 
KWALITEITEN EN 

MOGELIJKHEDEN VAN 
ELKE LEERLING!

WIJ ZIJN DE 
SCHOOL DIE:

U krijgt informatie over:

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u zich wenden tot Eric Wennink (teamleider 

onderbouw ’t Genseler) of de administratie van de school.

•    Toekomstmogelijkheden voor 

de leerlingen

•   Schoolorganisatie

•   Onderwijsaanbod

•   Leerlingbegeleiding

•   Activiteiten

•   Rol van de ouders

•   Aanmelding en toelating

(074) 291 62 57
e.wennink@osghengelo.nl
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In de laatste jaren van de basisschool is de overgang naar het 

voortgezet onderwijs een belangrijk onderwerp. Zeker als het gaat 

om de vraag welke vorm van onderwijs het meest geschikt is voor 

uw zoon of dochter. Vaak is dat een moeilijke keuze. Het is voor u 

dan ook prettig om te weten dat u, op afspraak, altijd van harte 

welkom bent om eens bij ons te komen kijken. 

Welke leerlingen gaan naar het 
praktijkonderwijs?
Om toegelaten te worden tot het praktijkonderwijs moeten de 

leerlingen aan een aantal criteria voldoen.

Leerlingen in het praktijkonderwijs: 
•   Hebben een leerachterstand ten opzichte van leefdtijdsgenoten

•   Hebben extra begeleiding nodig

•   Hebben praktijkgericht onderwijs nodig

•   Leren het best in de praktijk

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die, dankzij extra 

begeleiding, in de door hen gekozen richting branche-erkende 

certificaten kunnen halen waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt 

worden vergroot.

SCHOOL VOOR 
PRAKTIJKONDERWIJS

DE SCHOOL DIE 
HET ONDERWIJS 
AFSTEMT OP DE 
MOGELIJKHEDEN 
VAN ELKE LEERLING 
OP WEG NAAR WERK.

‘t Genseler - Kleur je toekomst!

Wanneer jij:

•   Moeite hebt met leren

•   Je minder goed kunt concentreren

•   Graag extra begeleiding krijgt

•   Gericht bent op praktische vaardigheden

Dan is praktijkonderwijs 't Genseler een 

passende school voor jou. 

Wat is praktijkonderwijs?
Het praktijkonderwijs is een richting in het voortgezet onderwijs. Het 

lesrooster bevat een groot aantal praktische vakken. Verder krijgen 

de leerlingen aangepaste basisvorming met de vakken Nederlands, 

Engels, rekenen/wiskunde, praktische arbeids- en loopbaanoriëntatie, 

maatschappelijke en culturele oriëntatie, sociale vaardigheden, 

informatiekunde en lichamelijke opvoeding. 

Eindonderwijs
Praktijkonderwijs is voor de meeste leerlingen eindonderwijs. 

De leerlingen worden daarom voorbereid op het uitoefenen van 

eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt en krijgen uitgebreid 

de mogelijkheid om via stages in de praktijk te leren.

 

Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan zelfstandig wonen, 

werken, burgerschap en een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Het praktijkonderwijs eindigt meestal in het schooljaar waarin de 

leerling 18 jaar wordt. Aan het eind van de schoolloopbaan ontvangt de 

leerling een getuigschrift  voor praktijkonderwijs.

Het praktijkonderwijs is in het voortgezet 
onderwijs dan een passende school

De kenmerken van praktijkonderwijs:

•   Individuele leertrajecten

•   Leren in eigen tempo en op eigen niveau

•   Leren in een uitdagende en inspirerende omgeving

•   Actief en zelfstandig leren

•   Leren door te doen

•    Werkervaring door middel van praktijkvakken en stage

•    Vergroten van welzijn van de leerling op school en in de 

maatschappij

•    Persoonlijke begeleiding door de mentor, met ondersteuning 

van het team van collega’s

De leerlingen worden voor-bereid op de arbeidsmarkt
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’t Genseler kent vier sectoren:
•    Zorg en welzijn

Bijvoorbeeld verzorging en schoonmaak in de groothuishouding.

•    Groen
Bijvoorbeeld tuinonderhoud en werken met bloemen.

•    Techniek
Bijvoorbeeld bouw- en metaaltechniek.

•    Economie
Bijvoorbeeld detail, magazijn, werken in de grootkeuken en textiel.

Leerlingen van ’t Genseler komen het best tot hun recht door 

gestructureerde werkzaamheden uit te voeren. De school heeft  

als opdracht elke leerling naar een passende werkplek met 

toekomstmogelijkheden te leiden. In het kader van nazorg wordt elke 

leerling na het verlaten van de school nog twee jaar gevolgd.

Wat zijn de 
toekomstmogelijkheden?
Leerlingen van ’t Genseler kunnen in veel bedrijven/instellingen 

aan het werk. Ze komen het best tot hun recht bij zeer goed 

gestructureerde werkzaamheden, waarbij sprake is van:

•   Overzichtelijk werk

•    Routinematige handelingen

•    Assisteren van een ander personeelslid

Bij de bemiddeling naar een baan werkt de school samen met de 

gemeente Hengelo, het bedrijfsleven en met diverse instanties.

Kansen op de arbeidsmarkt
Het gehele onderwijsaanbod op ’t Genseler, aangevuld met individuele 

leerroutes, is erop gericht om voor elke leerling de kansen op een 

passende plek op de arbeidsmarkt te realiseren.

Vanuit een oriëntatie bij alle praktijkvakken komen we samen met de 

leerling en ouders/verzorgers tot de meest passende beroepsrichting. 

In deze richting worden dan ook de stages aangeboden die worden 

aangevuld met een passend praktijkprogramma op school. 

‘t Genseler - Kleur je toekomst!

DE SCHOOL DIE 
HET TEAM ALS 
BELANGRIJKSTE 
INSTRUMENT ZIET IN 
DE BEGELEIDING VAN 
DE LEERLING.

VIER SECTOREN

Wij begeleiden jou naar 
een passende werkplek met 
toekomstmogelijkheden.
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Op ’t Genseler onderscheiden we de onderbouw en de bovenbouw. 

Onderbouw
In de onderbouw krijgen de leerlingen een brede oriëntatie op 

het onderwijsaanbod gericht op algemene, praktische, sociale en 

communicatieve vaardigheden.

De mentor is het vaste aanspreekpunt voor de leerling en zijn of haar 

ouders. Hij/zij is de spil in de zorg rondom de leerling. De mentor is 

verantwoordelijk voor de oudercontacten en de rapportages rondom de 

leerlingen. Hij/zij verzorgt de meeste lessen in de algemeen vormende 

vakken.

De helft  van de lessen bestaat uit die vakken, zoals: Nederlands, Engels, 

rekenen/wiskunde, cultuur en maatschappij, verkeer, informatiekunde, 

gezondheidskunde en sociale vaardigheden. De andere vakken zijn 

praktijkvakken, zoals: koken, verzorging, techniek, handvaardigheid, 

houtbewerking / bouw, metaaltechniek, textiele werkvormen, 

groenvoorziening, muziek en lichamelijke opvoeding.

Bij deze lessen is er aandacht voor de persoonlijke loopbaanoriëntatie 

van de leerling. Ook is er een onderzoek naar de stagegeschiktheid. 

Stage
Halverwege het derde leerjaar krijgen de leerlingen te maken met een 

eerste buitenschoolse stage. Het doel van deze beginstage is het in 

praktijk brengen van sociale vaardigheden, zoals het leggen van nieuwe 

contacten, het nakomen van afspraken en het ontwikkelen van een 

goede werkhouding. De leerlingen lopen stage in een gezin of in een 

niet- commerciële instelling.

Bovenbouw
In de bovenbouw wordt de stage steeds belangrijker. Het doel is dat 

de leerling uiteindelijk de school verlaat met een baan. De leerling 

volgt in de bovenbouw algemeen vormende vakken en een aantal 

keuzevakken en beroepenoriëntatie. Daarnaast loopt de leerling stage 

bij verschillende bedrijven of instellingen. De leerling ontdekt zo steeds 

meer zijn/haar persoonlijke interesses en sterke kanten.

 

In het begin van de bovenbouw loopt de leerling 1 dag stage in de 

week. Dit wordt steeds verder uitgebouwd en aangepast aan de 

ontwikkeling en belangstelling van de leerling. In de eindgroep zijn de 

meeste leerlingen nog maar één dag per week op school om lessen 

te volgen, de rest van de week lopen ze stage. Aan het einde van hun 

schoolloopbaan verandert bij veel leerlingen de stageplaats in een 

vaste werkplek.

‘t Genseler - Kleur je toekomst!

HOE IS DE SCHOOL
GEORGANISEERD

Certifi caten
Als leerling van 't Genseler is het mogelijk landelijk 

erkende certifi caten te behalen, bijvoorbeeld voor:

•   Het beheren van het schoolmagazijn

•   Detailmedewerker

•   Heft ruckchauff eur

•   Machinaal houtbewerker en banktimmeren

•   Werken in de logistiek

•   Onderhoud plantsoen

•   Schoonmaken in de groothuishouding

•   VCA-B (veiligheid)

•   Kenteq

•   Werken met de bosmaaier

•   Werken in de keuken

•   Woonhulp

•   Assistent huishouding in een kinderdagverblijf

•   Baliemedewerker

Of je als leerling voor een certificeringstraject in aanmerking 

komt, is afhankelijk van je mogelijkheden, je motivatie en 

jouw toekomstige stage- of werkplek.

Nazorg
Deze begeleiding heeft  als doel de ex-leerling te ondersteunen op de 

werkplek en/of vervolgopleiding en de werkgever te adviseren over 

de verdere loopbaanontwikkeling van de leerling in het bedrijf. De 

uitvoering van de nazorg begeleiding gebeurt door de stageleraren 

van ’t Genseler.

Leerlingbegeleiding
De mentor is een leraar die veel lessen aan een groep geeft . Voor de 

leerling en de ouders is de mentor steeds het eerste aanspreekpunt. 

De leerlingen kunnen altijd bij hun mentor terecht. Twee keer per jaar 

zijn er groeps- en leerlingbesprekingen. De mentor bespreekt dan met 

de andere leerkrachten en een aantal specialisten de vorderingen van 

de leerling. Ook worden de ontwikkelingen op het gebied van de stage 

besproken. Geregeld houdt de mentor individuele mentorgesprekken 

en coachingsgesprekken met de leerlingen.

De specialisten die binnen 't Genseler door de mentor worden 

geraadpleegd zijn:

•    De zorgcoördinator en de intern begeleiders die samen met de 

mentor de ontwikkeling van de leerlingen volgen

•    De gedragsdeskundige die testen afneemt, bespreekt en adviezen 

geeft 

•    De maatschappelijk werkende die ouders/ verzorgers adviezen geeft  

en ondersteunt

•    De schoolarts die beschikbaar is wanneer er vragen zijn op medisch 

gebied

•    De medewerker interculturele communicatie

•    De teamleiders

Deze specialisten samen noemen we het ‘onderwijs 

ondersteuningsteam’ van de school.

Leerlingbemiddeling
De school heeft  een aantal gediplomeerde leerlingen die 

ingezet kunnen worden als leerlingbemiddelaar. Op verzoek van 

medeleerlingen kunnen zij, onder begeleiding van speciaal opgeleide 

leerkrachten, bemiddelen bij kleine conflicten.

Interne stage
Dagelijks zijn leerlingen druk aan het werk met interne stages. 

We hebben onder andere stagemogelijkheden bij de conciërge, CKV, in 

het magazijn, bij de ontvangstbalie en bij de uitgift ebalie horeca.

Bovendien kunnen de leerlingen gevraagd worden om 

ondersteuningstaken uit te voeren bij de verschillende (praktijk)lessen. 

De klussen zijn heel gevarieerd. 

We vinden het belangrijk dat leerlingen binnen een veilige setting 

kunnen werken aan hun werknemersvaardigheden. Ook vergroten ze 

hun doorzettingsvermogen, leren ze probleemoplossend werken en 

trainen ze hun communicatieve vaardigheden. 
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DE SCHOOL DIE 
IN DE OMGANG 

MET ELKAAR EN 
DE OMGEVING 

RESPECT TOONT 
IN WOORD EN 

GEDRAG.

‘t Genseler - Kleur je toekomst!

ACTIVITEITEN

VOOR DE
LEERLINGEN

ROL VAN 
DE OUDERS

Naast lessen in de klas zijn er ook nog andere activiteiten in of buiten de school, zoals:

•   Schoolkampen en schoolreizen

•   Excursies

•   Sporttoernooien met andere scholen voor praktijkonderwijs

•   Klassenavonden

•   Disco’s

•   CKV-activiteiten voor de verschillende jaargroepen

•   Leerlingenraad

•   Sportdagen

•   Gastlessen (bijv. bureau Halt, Tactus, NS, Connexxion)

•   Film

•    Naschoolse activiteiten zoals streetdance, breakdance, voetbal, 

judo en muziek

•   Sinterklaas en kerst

•   Bezoeken van tentoonstellingen

Wat gaat er allemaal veranderen?
Voor nieuwe leerlingen best veel:

•    Het schoolgebouw is heel anders dan je gewend bent

•    Nu ben je de oudste, straks de jongste leerling van de school

•    Je krijgt les in verschillende lokalen

•    Je krijgt praktijkvakken zoals koken, metaal, bouw, textiel en groen

•    Voor een aantal vakken krijg je een andere leraar

Moet je vroeg opstaan?
Ja, we beginnen op tijd. Van maandag tot vrijdag:

Les 1   8.30 -   9.20 uur

Les 2   9.20  - 10.05 uur

Ochtendpauze 10.05  - 10.25 uur

Les 3   10.25  - 11.15 uur

Les 4   11.15  - 12.05 uur

Eten in de groep 12.05  - 12.15 uur

Middagpauze 12.15  - 12.35 uur

Les 5   12.35  - 13.25 uur

Les 6   13.25  - 14.15 uur

Kijk op de hierboven onder het kopje ‘Activiteiten’ om te zien wat we 

aan bijzondere dingen doen buiten de gewone lessen om.

Wie regelt je schoolboeken?
De schoolboeken, Chromebooks en computers die we op school 

gebruiken worden door ’t Genseler gekocht. Natuurlijk heb je daarnaast 

een schooltas nodig met daarin een 23-rings multomap met inhoud, 

een agenda en een goed gevulde etui.

Hoe maak je kennis?
In de eerste klas krijg je te maken met nieuwe klasgenoten en 

nieuwe leraren. Om alvast kennis te maken is er in juni een 

kennismakingsmiddag.

In de eerste schoolweek na de zomervakantie organiseren we voor alle 

nieuwe klassen allerlei activiteiten om aan de school en je nieuwe klas 

te wennen: de introductieweek. Daarbij is je mentor steeds degene aan 

wie je van alles kunt vragen over dingen die je nog niet duidelijk zijn

En als ik nog meer wil weten?
Natuurlijk weet je nu nog niet alles. Wil je meer weten, lees dan ook 

de andere bladzijden uit deze brochure door. Je kunt natuurlijk altijd 

contact met ons opnemen!

’t Genseler hecht veel waarde aan goed contact met de ouders. 

Wij vinden het, voor een goede samenwerking, voorwaarde 

elkaar regelmatig te ontmoeten. Hiervoor bestaan verschillende 

mogelijkheden: 

•    In maart bij de persoonlijke aanmelding

•    In september tijdens de kennismakingsavond

•    Tijdens het huisbezoek in de onderbouw

•    Tijdens rapportbesprekingen of OPP-gesprekken

•    Tijdens de algemene ouderavond

•    Via het ouderplatform

•    Of op individueel verzoek

Ouderraad
In de ouderraad zitten vertegenwoordigers van de ouders die allerlei 

hand-en-spandiensten verrichten voor de school. Zo organiseren 

zij twee keer per jaar de ouderplatforms, de koff ie en thee tijdens 

rapportavonden, de jaarlijkse bloembollenactie, de kerstmarkt, etc. 

De besteding van de opbrengst van geldwervende acties, zoals de 

bloembollenactie, gebeurt in overleg met de leerlingenraad.

Vestigingsmedezeggenschapsraad
Vier ouders hebben zitting in de vestigingsraad. Deze raad adviseert de 

directie in allerlei zaken, zoals: lestijden, schoolvakanties, activiteiten, 

sollicitaties, enz.(074) 291 62 57
www.hetgenseler.nl
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AANMELDING EN 
TOELATING
Als u de school in bedrijf wilt zien, bent u van harte welkom tijdens 

ons Open Huis.

Aanmelden voor het eerste leerjaar gebeurt in de regel in de maand 

maart. De ouders/verzorgers doen deze aanmelding op school. Na de 

aanmelding begint de toelatingsprocedure.

Toelaatbaarheid 
Over de toelaatbaarheid van een leerling beslist een externe commissie. 

Deze commissie bestaat uit deskundigen die door het Ministerie van 

Onderwijs zijn aangesteld.

Men bekijkt de intelligentie, het niveau van de verschillende vakken op 

de huidige school en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw zoon 

of dochter.

Als een leerling toelaatbaar is tot ’t Genseler, worden daarna alle 

gegevens besproken in het eigen ondersteuningsteam van ‘t Genseler. 

Deze specialisten stellen een leer- en begeleidingsplan op en volgen de 

leerling tijdens de verdere schoolloopbaan. In overleg met de ouders 

kunnen er externe deskundigen worden geraadpleegd.  

(074) 291 62 57
www.hetgenseler.nl



Praktijkonderwijs

Jasmijnstraat 15, 

7552 AH Hengelo 

Telefoon: (074) 291 62 57 

www.hetgenseler.nl 

praktijkonderwijs@osghengelo.nl

Contact
Bestuursbureau OSG Hengelo

Welbergweg 90, 7556 PE Hengelo

Telefoon: (074) 291 98 60

www.osghengelo.nl

cedi@osghengelo.nl

Mavo, Havo, Atheneum en 

tweetalig Havo en Atheneum

Sloetsweg 153, 

7556 HM Hengelo 

Telefoon: (074) 291 46 29 

www.montessoricollegetwente.nl 

info@montessoricollegetwente.nl

Havo, Atheneum, Gymnasium 

en Masterclass

Sloetsweg 155, 

7556 HM Hengelo 

Telefoon: (074) 291 33 28 

www.bataafslyceum.nl 

informatie@bataafslyceum.nl

Vmbo TL, Vmbo KBL 

en Vmbo BBL 

Fré Cohenstraat 10, 

7556 PS Hengelo 

Telefoon: (074) 291 30 63 

www.gildecollege.nl 

info@gildecollege.nl


