


Beste leerlingen en ouders,

De overstap naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk 

moment en best spannend! Ook is het nog niet zo makkelijk om 

een VO-school te kiezen. VO-scholen verschillen van elkaar, o.a. 

qua sfeer, leerlingenaantal, leermethode en extra aanbod. 

Scholengroep Carmel Hengelo heeft zes middelbare scholen in 

Hengelo, Borne en Delden die ieder staan voor goed onderwijs, 

goede begeleiding en een fijne schooltijd. De scholen hebben hun 

eigen karakter, maar vinden elkaar om samen te werken wanneer 

het kan. 

Door samen te werken binnen één Scholengroep kunnen 

we leren van elkaar, elkaar versterken, inspelen op nieuwe 

onderwijsontwikkelingen en zorgen voor kwalitatief goed en 

passend onderwijs. Voor elke leerling is er een fijne en veilige 

school te vinden binnen onze Scholengroep. 

 

Scholengroep Carmel Hengelo bestaat uit: Avila College, Het 

Twickel College Delden, Lyceum de Grundel, Het Twickel College 

Borne, C.T. Stork College en Het Twickel College Hengelo. We zijn 

trots op onze scholen en informeren u graag in dit magazine over 

het onderwijsconcept van de scholen.

Door het brede onderwijsaanbod is overstappen tussen 

verschillende opleidingen en scholen mogelijk als dat de beste 

route blijkt te zijn. Leerlingen die starten op één van onze 

onderbouw locaties (Het Twickel College Borne of Het Twickel 

College Delden) hebben een goede aansluiting op één van 

de andere Carmel-scholen. Dat is een belangrijk voordeel van 

meerdere scholen onder hetzelfde Carmel-dak. Scholengroep 

Carmel Hengelo: jouw beste plek.

Directieteam Scholengroep Carmel Hengelo
Johan Supèr, Marianne Heijting, Mark Gellevij, Evelien Leurs
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Binnen Scholengroep Carmel Hengelo werken we vanuit onze missie en onze kernwaarden. Deze  
spelen een centrale rol bij het dagelijks handelen op onze scholen. Missie en kernwaarden geven 
richting aan ons doen en laten met elkaar en de wereld om ons heen. Ze leiden ons in de omgang 
met en tussen leerlingen, ouders, collega’s en andere betrokken bij onze scholen.

Onze missie en
kernwaarden

4.

Onze missie rust op 3 pijlers:
• Jouw beste route (ontdekken hoe je het beste leert)

• Jouw plek in een veranderende wereld (zijn wie je bent en worden wie je wilt zijn)

• Aandacht voor jou en voor elkaar (je staat er niet alleen voor)

Onze missie:
De beste plek om samen te leren, te worden en te zijn: 
jouw beste plek.

Jouw beste route - Ontdekken hoe je het beste leert
In het brede onderwijsaanbod van Scholengroep Carmel Hengelo is er voor elke leerling een beste plek te 

vinden. Een plek die het meeste past bij de eigen kenmerken, wensen en ambities. Elke school biedt daarvoor 

een passend aanbod en aanpak waar de leerling kan meedenken over de beste eigen route. Door het brede 

onderwijsaanbod is overstappen tussen verschillende opleidingen mogelijk als dat de beste route blijkt te zijn. 

Dat is een belangrijk voordeel van meerdere scholen onder hetzelfde Carmel-dak. 

Jouw plek in een veranderende wereld - Zijn wie je bent en worden wie je wilt zijn
Binnen onze Scholengroep Carmel hechten we veel waarde aan de ontwikkeling als mens. Wie ben ik? Wat kan 

ik goed en waar liggen mijn talenten? Dát ontdekken is juist van belang. In de opleidingen van Carmel Hengelo 

is de ontwikkeling als mens net zo belangrijk als cijfers en resultaten. Via school vinden leerlingen een eigen plek 

in een steeds veranderende wereld en ontwikkelen leerlingen zich tot wie ze willen zijn.

Aandacht voor jou en voor elkaar - Je staat er niet alleen voor
Trots zijn op jezelf en het waarderen van het unieke van anderen is het uitgangspunt op alle scholen. Binnen 

onze scholengroep wordt vanuit een open en sociale houding samengewerkt met aandacht voor elkaar. Kennis 

over andere culturen, gebruiken en geloven is nodig om die waarderende en sociale houding verder te kunnen 

ontwikkelen en elkaar te leren kennen. Vanuit die aandacht voor elkaar ontdekken leerlingen wat hun plek in de 

maatschappij is.



Onze missie en
kernwaarden

Aandacht 
‘Stellen van de goede vragen’

Ontwikkeling gaat gepaard met 

succes en tegenslag, binnen 

en buiten school. De scholen 

richten zich daarom op meer 

dan alleen prestaties. Juist 

het maken van fouten geeft 

gelegenheid tot groei. Aandacht 

voor de specifieke situatie van een 

leerling ligt aan de basis van een 

succesvolle ondersteuning van hun 

ontwikkeling. Er is aandacht voor 

de veranderende wereld, voor het 

welzijn en geluk van de leerling én 

anderen. Bij ons verdient iedereen 

elkaars aandacht. 

Ruimte
‘Kennen van je ruimte’

Ontwikkeling en groei vraagt om 

ruimte. Iedereen leert op zijn eigen 

manier en iedereen heeft zijn eigen 

talenten. Leerlingen krijgen de 

mogelijkheid te leren op de voor 

hen meest passende manier. Dat 

betekent maatwerk in inhoud en 

aanpak. Iets minder van het ene of 

juist meer van het andere. Structuur 

waar gewenst en vrijheid waar 

mogelijk.

 

Ambitie 
‘Weten wat je wilt’

Wij werken vanuit heldere 

ambities en daar worden ook 

de leerlingen toe gestimuleerd. 

Leerlingen worden ondersteund 

in het ontdekken en nastreven van 

hun ambities en het ontwikkelen 

van hun eigen en gezamenlijke 

verantwoordelijkheid hierin. Ze 

worden uitgedaagd uit de veilige 

zone te komen en niet bang te zijn 

om fouten te maken. Ons onderwijs 

is erop gericht om die houding 

verder te ontwikkelen. Samen, met 

goede begeleiding, in een veilige 

omgeving. 

Wij bieden elke leerling zijn of haar beste plek. De beste plek om te leren en te worden en te 
zijn. Dat geldt voor elk niveau, elke school en elke opleiding. De scholen willen de leerlingen een 
fijne en succesvolle schooltijd laten ervaren vanuit de kernwaarden: aandacht, ruimte en ambitie. 

Scan de QR-code
voor meer info



AvilaCollege
6.

Breed opleiden
Op het Avila College bieden we veel vakken 

aan gedurende de schoolloopbaan, waardoor 

leerlingen ruime keuzemogelijkheden hebben en 

breed worden opgeleid. Op die manier zijn zij na 

hun periode op Avila College klaar om, met een 

stevige basis, door te stromen richting het MBO 

of richting de havo.

 

Vanaf 2024 zal de ‘theoretische leerweg’ 

(mavo)  worden vervangen door een ‘nieuwe 

leerweg’. Ook dan houdt het Avila College het 

brede opleiden als uitgangspunt met daarnaast 

een accent op praktijkgerichte vaardigheden 

zoals: communiceren, presenteren, digitale 

vaardigheden, samenwerken en zelfsturing.

 

Het Avila College is een school waar leerlingen 
de gehele mavo (M) of de eerste drie jaren van 
de havo (H) kunnen doorlopen. Samen kijken we 
welke leerroute voor iedere leerling het meest 
geschikt is. Leerlingen krijgen de ruimte om hun 
talenten en kwaliteiten te ontdekken en verder 
te ontwikkelen. Leren is namelijk meer dan 
alleen goede resultaten halen. De school is een 
oefenplek om kennis en vaardigheden op te doen, 
zodat leerlingen een waardevolle bijdrage kunnen 
leveren aan de maatschappij en keuzes maken die 
bij hen passen.  

Ouders en leerlingen spelen een belangrijke rol in het 

samenspel met de school bij het maken van keuzes 

tijdens de leerweg van de leerling. De mentor is 

vanuit school het eerste aanspreekpunt voor ouders 

en leerlingen.  

 

Deze samenwerking tussen leerling, ouders en 

mentor is een belangrijke voorwaarde om het 

optimale uit de begeleiding te halen. 

Een school waar je gezien en gekend wordt



AvilaCollege

Het Avila College
in één oogopslag:  

Het leven is een zaak 
van keuzes maken, en 

elke keuze die je maakt, 
maakt jou!

-John C. Maxwell 

Scan de QR-code
voor meer info

Het flexrooster: langere reguliere lessen,
meer keuzemogelijkheden

Op het Avila College werken we met een flexrooster. Met dit rooster hebben leerlingen meer keuzemogelijkheden en daarmee 

meer regie over hun eigen leren dan in een gebruikelijk rooster. Zij leren reflecteren en bijbehorende keuzes te maken. 

De kern van het flexrooster is dat er drie reguliere vakken op een dag worden gegeven. Dat zijn lessen van 80 minuten. 

Daarnaast is het verplicht om per week vijf flexuren van 40 minuten te volgen. In deze flexuren kunnen leerlingen kiezen voor 

verdieping in de normale vakken, maar ook uit een aanvullend ‘Xpert’ aanbod.   

Voordelen flexrooster

•  Leerlingen hebben keuzemogelijkheden en daarmee invloed op eigen leerproces

•  Structuur en rust door minder leswisselingen

•  Meer tijd en ruimte voor individuele begeleiding 

•  Mogelijkheden voor verdieping in de 80 minuten lessen

•  Flexibeler rooster en dus meer mogelijkheden voor extra activiteiten

 

Ontdek je talent!

Tijdens onze flexuren bieden wij ook Xpert-uren aan. Dat zijn talenturen waarbij leerlingen bezig gaan met specifieke of 

verdiepende lesprogramma’s, gericht op talentontwikkeling. Een aantal voorbeelden zijn: 

•  Cambridge Engels

•  Lessen in drama 

•  Wiskunde +

•  Fotografie

•  Sport +

•  Schilderen op doek

•  Het organiseren van een diner-show 

• Voor leerlingen met een mavo of mavo/havo-advies 

• Flexrooster: langere reguliere lessen, meer keuzemogelijkheden

• Persoonsgerichte en betrokken mentoren 

• Leerling, ouders en school doen het samen

• Meer dan onderwijs: een school met persoonlijke aandacht

• Kennen en gekend worden

• Rekenlessen zijn opgenomen in het lesprogramma

• Er is een begeleide werkplek voor extra ondersteuning



Het Twickel
College Delden

8.

Leren met plezier! Scan de QR-code
voor meer info

Persoonlijke groei, maatwerk en betekenisvol onderwijs. Daar staat 
het Twickel College Delden voor. Elke leerling krijgt de ruimte om de 
beste versie van zichzelf te worden.

Ruimte om te groeien
Je kunt hier jezelf zijn. Dat krijgen we regelmatig terug van leerlingen en ouders. We vinden het belangrijk 

dat de school een prettige plek is, waar de leerling vertrouwen ervaart en grenzen durft te verleggen. Ieder 

op zijn eigen manier. Op onze onderbouwlocatie (leerjaar 1 en 2) aan de rand van het stadje Delden, zien 

en kennen we iedere leerling. We bieden maatwerk binnen de lessen, bekijken wat de leerling aankan. Er is 

ruimte voor verbreden, verdiepen en versnellen. Met persoonlijke aandacht voor talenten en obstakels, voor 

ontwikkeling in kennis én vaardigheden. Elke leerling bouwt een stevig fundament om verder te groeien.



Welke leerroute kies jij?

Een leerling kan kiezen voor één van de twee aangeboden leerroutes. De reguliere weg met de dakpanklassen BK, 

KT, TH en HA of Route 10-14 Delden. In een dakpanklas worden twee niveaus gecombineerd, zodat de leerling op 

verschillende niveaus les kan krijgen.

Voor welke leerweg de leerling ook gaat, het leren maken van keuzes en zelf verantwoordelijkheid nemen maakt deel 

uit van ons onderwijs. Vaardigheden die verder reiken dan cijfers: wat past bij mij, wat zijn mijn talenten en hoe bereik 

ik mijn doel? Tijdens een atelierweek stelt de leerling zelf een lesprogramma samen uit de aangeboden workshops, 

activiteiten en gastlessen binnen en buiten de school. 

• Uitstellen van de niveaukeuze

• Eigen leerroute in eigen tempo 

• Kwalitatief, gepersonaliseerd en doelgericht onderwijs

• Stamgroepmentor centrale rol in dagelijkse begeleiding 

• Verschillende leeftijden, niveaus en interesses ontmoeten elkaar

• Samenwerking Het Twickel College Delden met IKC Magenta (PO)

Het Twickel College Delden in één oogopslag:

• Staat voor persoonlijke groei, maatwerk en betekenisvol onderwijs

• Keuze uit twee leerroutes: regulier of Route 10-14 Delden 

• Kleine klassen in een prettige omgeving

• Uitdaging waar mogelijk, ondersteuning waar nodig

• Ontwikkelen van stevig fundament voor verdere groei 

• Sport+: een buitenschoolsprogramma met 75 minuten aan diverse sportactiviteiten

• Atelierweken: ruim baan voor talenten, interesses en ontmoetingen met de omgeving

“Op Het Twickel College 

Delden leer je niet voor de 

cijfers, maar voor het leven” 

Liduïn Leferink - Teamleider onderbouw

Route 10-14 Delden in één oogopslag:



Lyceum
de Grundel

10.

Leerlingen op Lyceum de Grundel krijgen les 

van enthousiaste en deskundige docenten in 

een prachtig historisch gebouw. Op Lyceum 

de Grundel bereiden we je voor op je toekomst 

in een veranderende wereld We bieden je 

de ruimte om je talenten te ontwikkelen en 

hebben aandacht voor jou als individu.  

Op Lyceum de Grundel volg je een havo, 

atheneum of gymnasium opleiding. Leerlingen 

komen het eerste jaar in een gemengde havo/

atheneum, atheneum of gymnasium/atheneum+ 

klas, op basis van het advies van de basisschool en 

hun eigen voorkeur. De klassen blijven twee jaar bij 

elkaar zodat onze leerlingen de tijd krijgen om hun 

beste route te vinden. 

Vanaf klas 3 volg je onderwijs op de havo, het 

atheneum of gymnasium.

Vanaf klas 1 kunnen leerlingen ook kiezen voor de 

Sportklas. Dit is een gemengde havo/atheneum 

klas waarin de leerlingen in klas 1 en 2 per week 

twee extra sportlessen krijgen. Zo ontwikkelen zij 

hun sportieve vaardigheden en verhogen zij hun 

bewegingsniveau. 

Gymnasium/atheneum+ leerlingen volgen in de 

eerste twee leerjaren de basis van het gymnasium 

programma. Daarnaast maken ze kennis met een 

breed aanbod van vakoverstijgende activiteiten op 

het gebied van technologie, internationaliseren & 

ondernemen en kunst. 

kwaliteit, structuur en aandacht voor jou

Scan de QR-code
voor meer info



• In klas 1 en 2 de ruimte om jouw beste plek te bepalen

• Sportklas en sportlijn 

• Instroom gymnasium/atheneum+

• Goed onderwijs voor nieuwsgierige leerlingen

• Havo onderwijs gericht op vaardigheden

• Bijzondere aandacht voor HBO/WO vaardigheden 

• Actieve programma’s rondom Internationalisering & Ondernemen, Technologie en Sport

• Nadruk op de ontwikkeling van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid 

• Goede begeleiding op maat

Op Lyceum de Grundel zijn we ons er van bewust dat we 

leven in een mooie, maar veranderende wereld. Om je hier 

goed op voor te bereiden wordt in ons onderwijs bijzondere 

aandacht besteed aan de thema’s Internationalisering & 

Ondernemen, Technologie en Sport. Deze thema’s komen tot 

uitdrukking in modules, excursies, en verdiepingsprogramma’s, 

maar zijn ook verweven in het reguliere vakkenaanbod. Onze 

leerlingen krijgen de mogelijkheid om zich te verdiepen in 

deze thema’s door deel te nemen aan modules, extra vakken 

te volgen zoals het Cambridge Engels en de sportlijn of 

een bijdrage te leveren aan de organisatie van bijvoorbeeld 

uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse scholen.

In het onderwijsprogramma besteden we extra aandacht 

aan het ontwikkelen van vaardigheden zoals: plannen en 

zelfstandig werken, onderzoeken, presenteren, etc. Deze 

vaardigheden bereiden je onder meer voor op een goede 

overstap naar het HBO of universiteit.

Op Lyceum de Grundel dagen we leerlingen uit om hun 

talenten te ontplooien en bieden hen de ruimte om ambities 

waar te maken.

Lyceum de Grundel in één oogopslag:  

“Lyceum de Grundel is de school die mij ziet”



Jouw beste plek!
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Het Twickel College 
Delden

Welke adviezen nemen wij aan:
• Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
• Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
• Theoretische leerweg (TL)
• Havo
• Vwo
• Route 10-14 Delden: uitgesteld advies

Welke opleidingen bieden wij aan:
• BK leerjaar 1 en 2
• KT leerjaar 1 en 2
• TH leerjaar 1 en 2
• HA leerjaar 1 en 2
• Route 10-14 Delden 
 groep 8 PO en leerjaar 1 en 2 VO

Onze sterke punten:
• Een kleinschalige school waar je wordt  
 gezien en gekend
• Je gaat ontdekken: wat past bij mij, wat  
 zijn mijn talenten en hoe bereik ik mijn  
 doel
• Steeds meer eigen keuzes maken,  
 bijvoorbeeld uit allerlei activiteiten tijdens  
 de atelierweken en keuze mogelijk voor  
 Sport+: 75 minuten extra en verschillende  
 sporten per week. 

Doorstroommogelijkheden:
• CT Stork College (BBL/KBL/GL-TL)
• Avila College (TL)
• Lyceum de Grundel (HAVO/VWO)
• Twickel College Hengelo (HAVO/VWO)

Avila College

Welke adviezen nemen wij aan:
• Mavo (TL)
• Mavo/Havo (TL/H)

Welke opleidingen bieden wij aan:
• Mavo (TL) leerjaar 1 t/m 4
• Havo (H) leerjaar 1 t/m 3

Onze sterke punten:
• Een kleinschalige school waar je wordt  
 gezien en gekend
• Ruimte om te ontdekken welke leerroute  
 bij jou past: mavo of havo 
• Een flexrooster waarmee je leert je eigen  
 keuzes te maken op basis van je talent en  
 waarbij er ruimte is voor verdieping of  
 extra ondersteuning

Doorstroommogelijkheden:
• C.T. Stork College (BBL/KBL/GL-TL)
• Lyceum de Grundel (HAVO/VWO)
• Twickel College Hengelo (HAVO/VWO)
• Uitstroom richting MBO-vervolgonderwijs

Lyceum de Grundel

Welke adviezen nemen wij aan:
• Havo
• Havo/Vwo
• Vwo

Welke opleidingen bieden wij aan:
• Havo
• Havo/ atheneum
• Havo/atheneum sportklas
• Atheneum
• Gymnasium/atheneum+ 

Onze sterke punten:
• Een school waar aandacht is voor  
 internationaliseren en ondernemen,  
 technologie en sport
• Een school waar ruimte is voor jouw talent.
• Een school waar een eigen invulling is voor  
 gymnasium, atheneum en havo onderwijs

Doorstroommogelijkheden:
• Lyceum de Grundel Vwo
• Avila College (TL)
• CT Stork College (GTL)
• Uitstroom richting HBO en universiteit



Het Twickel College 
Hengelo

Welk adviezen nemen wij aan:
• Havo
• Havo/Vwo
• Vwo

Welke opleidingen bieden wij aan:
• Havo 
• Havo/Atheneum
• Atheneum
• Atheneum/Atheneum+

Onze sterke punten:
• Goed, gestructureerd en creatief  
 onderwijs
• Aandacht voor talentontwikkeling
• Fijn schoolklimaat waarin leerlingen  
 zichzelf kunnen zijn

Doorstroommogelijkheden:
• Twickel College Hengelo Atheneum
• Avila College (TL)
• CT Stork College (GTL)
• Uitstroom richting HBO en universiteit

Jouw beste plek!

Het Twickel College 
Borne

Welke adviezen nemen wij aan:
• Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
• Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
• Theoretische leerweg (TL)
• Havo
• Vwo

Welke opleidingen bieden wij aan:
• BK leerjaar 1 en 2
• KT leerjaar 1 en 2
• TH leerjaar 1 en 2
• HV leerjaar 1 en 2

Onze sterke punten:
• Onderbouwlocatie: kleinschalige en  
 veilige leeromgeving
• Leerlingen leren vakoverstijgend en  
 projectmatig, binnen en buiten de   
 school
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling  
 en maatwerk binnen het 
 onderwijsprogramma

Doorstroommogelijkheden:
• CT Stork College (BBL/KBL/GL-TL)
• Avila College (TL)
• Lyceum de Grundel (HAVO/VWO)
• Twickel College Hengelo (HAVO/VWO)

C.T. Stork College

Welke adviezen nemen wij aan:
• Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
• Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
• Theoretische leerweg (TL)

Welke opleidingen bieden wij aan:
• Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)  
 leerjaar 1 t/m 4
• Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)  
 leerjaar 1 t/m 4
• Theoretisch gemengde leerweg (TGL)  
 leerjaar 1 t/m 4

Onze sterke punten:
• Praktijk – rijk onderwijs: leren door te  
 doen, te ervaren en te ontdekken
• Ruimte en aandacht voor iedere maker, de  
 makers van de toekomst onder één dak
• Uniek in Hengelo: het toptraject voor TGL,  
 de optimale doorstroom vmbo-mbo-hbo

Doorstroommogelijkheden:
• Uitstroom richting MBO-vervolgonderwijs
• Lyceum de Grundel (HAVO)
• Het Twickel College Hengelo (HAVO)



Het Twickel 
College Borne
Experts in de onderbouw  
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Het Twickel College Borne is een onderbouwlocatie 
voor leerlingen die kiezen voor het vmbo, havo of 
vwo. Gedurende de eerste twee leerjaren volgen 
onze leerlingen onderwijs binnen een
kleinschalige leeromgeving. Wij zijn experts 
in de onderbouw. Persoonlijke aandacht, 
keuzeruimte en maatwerk maken dat er
volop ruimte is om te groeien. Naast kennis
vinden we het belangrijk dat leerlingen 
vaardigheden ontwikkelen om zich
voor te bereiden op de toekomst.

Het Twickel College Borne biedt de 

volgende dakpan-klassen: 

• Klas 1 + 2 vmbo basis/ kader (BK)  

• Klas 1 + 2 vmbo kader / theoretisch (KT)  

• Klas 1 + 2 vmbo theoretisch / havo (TH)  

• Klas 1 + 2 havo / vwo (H/V) 

Dakpanklassen bieden een combinatie van 

twee niveaus. Op deze manier kan een leerling 

op verschillende niveaus werken binnen de 

klas. Dit geeft de mogelijkheid voor een 

leerling om zich te ontwikkelen richting het 

meest passende niveau in de bovenbouw.



• Vakoverstijgende projecten: leerlingen leren zelfstandig en in groepen, binnen en 

buiten ons schoolgebouw 

• 21e -eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, probleem oplossen, creatief 

denken, mediawijsheid en sociale en culturele vaardigheden 

• Ruimte voor keuze voor leerlingen: o.a. sport, kunst en techniek

• Eigen laptop ter ondersteuning en verrijking van het onderwijs

Rol van de mentor

De mentor helpt de leerlingen om een goede start te 

maken en zich snel thuis te voelen. In de wenweek zijn 

er creatieve en sportieve activiteiten, zodat leerlingen en 

mentor elkaar snel leren kennen. Ook het ontwikkelen 

van studievaardigheden is belangrijk bij de start in de 

brugklas. De mentor helpt met het leren plannen en 

organiseren van het schoolwerk. In de eerste klas staat 

er naast een vast mentoruur ook een coachingsuur op 

het rooster. Tijdens dit uur is er ruimte voor individuele 

gesprekken. De mentor heeft regelmatig contact met 

ouders over de voortgang en het welbevinden van de 

leerling.

 

Differentiëren in de klas

Ons onderwijs bieden we aan in dakpanklassen. 

De leerling krijgt les op het niveau waarop hij/zij is 

binnengekomen vanuit de basisschool. Een leerling 

met een kader advies start bijvoorbeeld in een K/T klas. 

Indien een leerling meer uitdaging nodig heeft bieden 

we de mogelijkheid om een of meerdere vakken op een 

naastgelegen, hoger niveau te volgen. We gaan uit van 

kansrijk bevorderen. Na twee jaar op Het Twickel College 

Borne begeleiden we onze leerlingen bij de overstap naar 

één van de bovenbouwlocaties van Scholengroep Carmel 

Hengelo. 

Het Twickel College Borne in één oogopslag:

“De sfeer is heel leuk omdat 

iedereen elkaar kent, het is 

kleinschalig en je krijgt veel 

aandacht van docenten. Het 

voelt hier veilig”. 

-Leerling klas 2

Scan de QR-code
voor meer info



16.

C.T. Stork College
De school voor de trotse makers! 

Praktijk-rijke leeromgeving voor alle vmbo leerlingen
Vanaf dag één bij ons op school ervaren onze leerlingen de makerscultuur waar wij van C.T. Stork 

College zo trots op zijn. Onze praktijklokalen, die zijn ontworpen en ingericht om zo goed mogelijk 

aan te sluiten bij de beroepspraktijk, springen in het oog. Op deze plekken wordt gewerkt met 

de nieuwste technologieën en apparatuur. Leerlingen leren bij ons binnen en buiten de school. 

Bijvoorbeeld in onze winkel O3, in het centrum van Hengelo: voor leerlingen binnen het profiel 

Economie & Ondernemen of in ons restaurant gerund door leerlingen van het profiel Zorg & 

Welzijn, voor oudere bewoners uit de buurt. Door situaties na te bootsen uit het werkveld bereiden 

we leerlingen voor op de uitdagingen die de toekomst hen te bieden heeft.

Bij ons leren leerlingen door te doen, te ervaren en te ontdekken. 
Met praktijk-rijk onderwijs, faciliteiten en projecten helpen wij 
iedere leerling om zijn/haar talenten verder te ontwikkelen. 

‘Ik hoef eindelijk niet alleen 

maar te leren uit de boeken, 

maar kan nu ook echt aan 

het werk’ -leerling Joshua

Scan de QR-code
voor meer info



C.T. Stork College

De makers van de toekomst onder één dak

Een persoonlijke aanpak en goede begeleiding staan centraal bij ons op school. Leerlingen volgen praktijk-rijke en theorielessen 

binnen de kleinschalige onderbouwafdeling. In de bovenbouw wordt dit voortgezet en uitgebouwd met onder andere 

keuzevakken en stages. 

Er is veel te kiezen en dat merken onze leerlingen vanaf de eerste dag. Kiezen ze voor economie & ondernemen (E&O), voor 

zorg & welzijn (Z&W) of gaan ze de technische kant op door te kiezen voor bouw, wonen en interieur (BWI) of voor produceren, 

installeren en energie (PIE). In de onderbouw bereiden we hen voor op deze keuze voor de bovenbouw. In leerjaar 1 is er de 

mogelijkheid om in de brede brugklas in te stromen; Basisberoepsgerichte leerweg / Kaderberoepsgerichte leerweg (BBL/KBL) 

en Kaderberoepsgerichte leerweg / Theoretisch gemengde leerweg (KBL/TGL). Bij ons zitten alle makers van de toekomst onder 

één dak!

Voor leerlingen binnen de theoretisch-gemengde leerweg (TGL), is er een goede mix tussen theorie en praktijk. Via het 

toptraject is er een optimale doorstroom mogelijk naar het mbo-hbo of de havo. Binnen Hengelo is het toptraject een unieke 

samenwerking tussen het C.T. Stork College, ROC en Saxion. Als pilot school is het C.T. Stork College betrokken bij de 

ontwikkeling van de nieuwe leerweg die vanaf 2024 de mavo en TL zal vervangen. De huidige leerlingen kunnen nu al kiezen 

voor het vak van de toekomst, Technologie en Toepassing (T&T).

‘Ik vind het fijn 
dat ik mijn mentor 
iedere dag zie’
-leerling Mila

• Leren door te doen, te ervaren en te ontdekken

• Kleinschalige opzet, grootschalige faciliteiten

• Onderbouwleerlingen starten iedere dag met hun eigen mentor

• Uniek in Hengelo: het toptraject voor TGL, van het vmbo, via het mbo naar het hbo.

• Vaardigheden ontwikkelen voor de rest van je leven.

C.T. Stork College
in één oogopslag:



Het Twickel
College Hengelo
De school als creatieve stad

18.

Het motto van onze school is “De 
school als creatieve stad”. Dat zie je 
terug in onze lessen, maar ook in ons 
gebouw, dat is ingericht als een stad 
in het klein. Er is veel licht, er is veel 
ruimte, met in het centrum de hal en 
het theater als hart.

Ons onderwijs is zo ingericht dat leerlingen in en buiten de lessen de ruimte 

krijgen om hun interesses en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 

Hier zijn wij goed in en dat zie je terug in en buiten de lessen. 

Scan de QR-code
voor meer info

De verschillende vleugels met ieder hun 

eigen kleur zijn net als wijken in een stad. In 

elke vleugel doen de leerlingen kennis en 

vaardigheden op die ze nodig hebben om 

goed te kunnen leven in de echte wereld. 

Op school mogen ze daarvoor oefenen.



• Kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor havo en atheneum en atheneum plus

• Uitgangspunt is de natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit van de leerlingen 

• Gestructureerd en creatief onderwijs met ruimte en keuze voor de leerlingen

• Een uitgebreid aanbod binnen en buiten de lessen voor talent ontwikkeling

• Aandacht voor extra onder steuning met onder andere een eigen StudieCentrum

• We zijn een Eco-school en hebben expliciet aandacht voor duurzaamheid

• Samenwerking met diverse partners zoals het Twents Jeugd Symfonieorkest, 

fysiotherapiepraktijk de Driesprong en ArtEZ conservatorium

In de lessen

• Verrijken, differentiëren in niveau, tempo en interesse (keuze in verwerkings opdrachten)

• We doen mee met verschillende olympiades (aardrijkskunde, biologie, wiskunde)

• Aanbod van een atheneum Plus programma voor alle leerlingen uit de atheneum/atheneumplus klas

• Doordat wij onze leerlingen goed kennen, naar hen luisteren en keuze mogelijk heden bieden in  

 verwerkingsopdrachten, worden leerlingen in de lessen uitge daagd om het beste uit zichzelf te halen  

 en te kiezen wat bij hen past. 

 

 

Buiten de lessen

• In de talent programma’s. We kennen vier talent programma’s. Muziek & Theater, Dans, Kunst & 

Techniek en Sport.

• In veel activiteiten en mogelijkheden naast de lessen waar de leerlingen aan mee kunnen doen, 

zoals Studio Twickel (een radio- en tv programma gemaakt door en voor leerlingen), de musical, 

leerlingenraad, eco-team etc. 

 

Het Twickel College Hengelo in één oogopslag:

“Misschien loopt uw zoon 
of dochter binnenkort wel 
met mij door de gangen”
-leerling Brecht-

De lessen

Wij vinden elk vak even belangrijk. Leerlingen 

hebben alle kennis en vaardigheden nodig om 

goed te kunnen leven, wonen en werken in de 

echte stad. De leerlingen hebben altijd les van 

een vakdocent. Wij zien de docent als de initiator 

van het leerproces. Lestijd is bij ons contacttijd. 

We hebben een duidelijk herkenbare lesopbouw en werken 

met eigentijdse lesmethodes in boekvorm, ondersteund met digitale leermiddelen. 

We investeren in een goede docent- leerling relatie. Dat betekent een luisterend oor, aandacht en 

vertrouwen geven, kansen geven en dat alles vertaalt zich in een fijne sfeer en leerlingen die zichzelf 

kunnen zijn.
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