
WE ZIEN JE.  GROEIEN.

Het vak leren 
waar je trots 
op bent





Beste leerling, beste ouder,

Wij helpen jou groeien, als mens en in je ambacht. Dat is onze missie. Alles op  

‘t Genseler is erop gericht dat jij je ontwikkelt. Elke docent ziet je zoals jij echt bent. 

Allemaal willen we dat jij goed wordt in je vak. Maar ook dat je een goed leven hebt. 

Omdat we veel voor je willen betekenen, luisteren we goed naar je. En we vertellen je  

hoe wij erover denken. Over hoe het gaat in de les. Met je vak. Met de theorie en de 

praktijk. Hoe je samenwerkt. Hoe je met jezelf omgaat. Met je vrienden en vriendinnen. 

Met je ouders.

Als je klaar bent op ‘t Genseler ben je een echte vakvrouw of vakman. Je beheerst een 

ambacht. Je kunt goed met hout of metaal werken. Lassen. Werken met planten. Voor 

mensen zorgen. In een winkel werken. De keuken van een zorgcentrum. Of in een 

magazijn. Je kunt alle kanten op.

Anders gezegd: bij ons leer je een vak. Daarmee kun je meteen aan het werk als je  

dat wilt. Of je gaat nog doorleren. Dat kan ook. Wat het ook wordt, jij gaat iets doen  

in de maatschappij. 

We zien je graag komen.

Het team van ‘t Genseler



Jouw vak leren

Iedere leerling die naar ‘t Genseler gaat, kan al iets. Jij ook. Wij zijn er om jou te 
helpen je vak te leren. Plus nog wat andere zaken die je nodig hebt in het leven  
en je werk. Je krijgt praktijkvakken, maar ook theorie. Op jouw niveau. We gaan 
uit van wat jij kunt. In het eerste en tweede jaar krijg je alle praktijkvakken.  
Zo kun je ontdekken wat je leuk vindt en wat je goed kunt. Vanaf het derde jaar  
ga je een richting kiezen die bij jou past. 

Gericht op de praktijk

Alles wat je bij ons leert is gericht op de praktijk. Je ziet het al meteen in ons 
gebouw. Er zijn praktijklokalen voor allerlei richtingen. Van metaal tot werken in 
een magazijn en van timmeren tot tuinwerk. Van koken en werk in een winkel of 
werk in de zorg. In de praktijklokalen ga je meteen aan de slag. We hebben alle 
apparatuur in huis om jouw vak goed te leren. Keukenmachines en zaagmachines, 
wasmachines en naaimachines, winkelkassa’s, ovens en bakplaten.

Wat kun je worden?

Binnen de school zijn er vier richtingen. Hierbinnen heb je heel veel 
mogelijkheden om jouw vak te leren. Een paar voorbeelden. Binnen ‘Groen’ kun 
je tuinonderhoud doen en werken met bloemen. Als je ‘Techniek’ kiest, kun je 
hout of metaal doen. Dan kun je bijvoorbeeld timmerman worden of lasser. Ga je 
voor ‘Zorg en Welzijn’ dan kun je verzorgende worden of schoonmaker. Kies je 
voor ‘Economie’ dan kun je in een winkel gaan werken of in een magazijn. Of je 
gaat in grootkeukens aan de slag of in de textiel, bijvoorbeeld als coupeuse.

Erkenning
We erkennen elkaar  

in de wil om  

vooruit te komen







Op weg naar een baan

Het is onze opdracht om jou op weg te helpen naar een baan. Waar jij met  
jouw mogelijkheden fijn aan de slag kunt. Daar bereiden we je goed op voor. 
Daarom krijg je ook verschillende vakken. Niet alleen praktijk maar ook 
theorie. Als je klaar bent met ‘t Genseler hebben we nog minimaal twee jaar 
contact met jou. We begeleiden je als dat nodig is.

De arbeidsmarkt

Ons doel is een passende plek voor jou op de arbeidsmarkt. Dat doen we niet 
alleen. Daarvoor werken we bijvoorbeeld samen met gemeenten in de regio, met 
werkgevers en organisaties die zich bezighouden met werk en stages. Een stage 
is een goede manier om een bedrijf te leren kennen en werkervaring op te doen. 
Als je op ‘t Genseler zit, doe je vanaf het derde jaar stages, intern of extern.

Verder leren of niet

Aan het eind van je schoolloopbaan op ‘t Genseler kun je met een baan van 
school. Sommige leerlingen kunnen doorleren. Als je een positief advies krijgt 
kun je doorstromen naar het vervolgonderwijs. Bijvoorbeeld het vmbo, het 
ROC of het AOC.

Oprechtheid
Je bent oprecht of  

je bent het niet. 

Er zit niets tussenin







Klaar voor je beroep

Je kunt op ‘t Genseler veel opleidingen doen waarmee je landelijk erkende 
certificaten kunt halen. Werkgevers zijn daar blij mee, want die certificaten  
zijn het bewijs dat je dat deel van het vak beheerst. Hier kun je onder andere 
certificaten voor halen:

•  winkelmedewerker
•  heftruckchauffeur
•  magazijnmedewerker
•  machinaal houtbewerker
•  banktimmeren
•  logistiek medewerker
•  medewerker plantsoenonderhoud
•  schoonmaker groothuishouden
•  VCA-B (veiligheid)
•  assistent operator productietechniek (Kenteq)
•  bosmaaier
•  keukenmedewerker
•  woonhulp
•  assistent huishouding kinderdagverblijf
•  baliemedewerker
• Start Werk Blijf veilig (SWB)

Je mentor

Je krijgt bij ons een mentor. Dat is een leraar bij wie je altijd terecht kunt. Je 
ouders ook trouwens. Je mentor weet heel goed hoe het met jou gaat. Op school 
en ook met jezelf. Je kunt de mentor het beste zien als je coach. Net als bij voetbal 
of handbal. Hij of zij helpt jou om het beste uit jezelf en het team te halen.

Optimistisch
Wij zien altijd mogelijkheden







Betrokken
Met betrokkenheid voeden  

we de eigenwaarde

Nog veel meer

Naast de lessen hebben we nog allerlei andere activiteiten. Bijvoorbeeld:

•  schoolkamp
•  schoolreis
•  excursies
•  sporttoernooien
•  klassenavonden
•  disco
•  kunst- en cultuuractiviteiten
•  leerlingenraad
•  sportdag
•  gastlessen (NS, Connexxion, Tactus, HALT)
•  streetdance/breakdance
•  voetbal
•  judo
•  muziek
•  sinterklaas en kerst
•  naar tentoonstellingen

Als je naar onze school gaat

Je komt in juni alvast kennismaken met de leraren en je klasgenoten. Dat is fijn, 
want dan ben je al een beetje gewend. Na de zomervakantie organiseren we in de 
eerste schoolweek allerlei activiteiten. We noemen dat de introductieweek. Je leert 
dan ook je mentor goed kennen. Bij hem of haar kun je terecht met al je vragen.



Samen sterk
Samen krijgen we  

het mooiste voor elkaar

Je ouders

Wij vinden het belangrijk om je ouders/verzorgers goed te leren kennen.  
Daarom zijn ze van harte welkom. Bij de aanmelding natuurlijk en tijdens de 
ouderavond in september. Maar daarna ook. In de eerste twee jaar doen we 
huisbezoeken. Dan krijgen we een beter beeld van het gezin waarin je opgroeit.

Kom naar het Open Huis

Wij willen jou graag zien en spreken. Liefst met je ouders. Dus kom naar het  
Open Huis. Dan laten we je de school zien. De leerlingen en docenten vertellen 
over de theorielessen, de praktijk en de activiteiten. Jij en je ouder(s) mogen  
van alles vragen. Zo leren we elkaar alvast een beetje kennen.

Wanneer mag je naar ‘t Genseler?

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen om bij ons op school te komen. 
Jouw basisschool geeft je een advies voor het voortgezet onderwijs. Soms moet 
je nog een test doen. De toelatings commissie bepaalt daarna of je geplaatst 
wordt op ‘t Genseler. Als dat gebeurt maken we een plan voor jou. Dat plan  
helpt om op de allerbeste manier je schoolloopbaan af te ronden.





Praktijkonderwijs
Jasmijnstraat 15 
7552 AH Hengelo
074 - 291 62 57

www.hetgenseler.nl
praktijkonderwijs@osghengelo.nl

Contactpersoon: 
Eric Wennink, teamleider onderbouw 
e.wennink@osghengelo.nl
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