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Droom jij ergens van? Van een glans rijke rol 
in een musical of een carrière als topsporter 
bijvoorbeeld? Of misschien heb je wel een 
passie zoals koken, muziek maken, bezig zijn 
met techniek of met mode? 
Op het Elzendaalcollege in Gennep krijgen alle eerste- en tweedejaars 
leerlingen elke dinsdagmiddag gedurende twee lesuren de kans om aan 
hun passie of droom te werken.

   Wat is jouw passie of 

      droom? 

ZO WERKT HET
Het schooljaar bestaat uit vier periodes voor 
Passies & Dromen. Voorafgaand aan een periode 
geef je als onderbouwleerling de voorkeur van 
jouw passie aan. Per periode zijn ongeveer zeven 
lesmomenten ingepland. 

Het aanbod varieert van dansen tot sport, van 
techniek tot mode, van koken tot zingen en dat is 
nog maar het begin. Zo hebben onze leerlingen 
zelfs duikles gevolgd. Onder begeleiding van 
enkele duikinstructeurs gingen zij met zuurstof-
flessen en loodband kopje onder.

De lessen worden gegeven door docenten, van 
binnen maar ook buiten school, en zelfs oud-leer-
lingen die hun passie maar wat graag overbren-
gen.

Alle eerste- en tweedejaars leerlingen worden 
gemixt. Zo ontmoet je ook buiten je klas leerlin-
gen met dezelfde passie.

AANBOD
Het aanbod passies varieert per periode en per 
leerjaar. We proberen altijd passies aan te bieden 
die raakvlakken hebben met creativiteit, techniek, 
koken, sport, cultuur en natuur.

Met Passies & Dromen kun je per 
week, naast drie reguliere gymlessen, 
twee uur extra sporten. Zo kom je aan 
vijf uur sporten per week! Handig als je 
bijvoorbeeld een vervolgopleiding 
sport wilt gaan volgen!

Extra sporten



Maak jij van jouw schriften en werkboeken 
de mooiste kunstwerken? Kun je niet 
wachten tot de volgende handvaardigheid- 
of beeldende vorming les? Dan zijn de 
passies mozaïek, keramiek en/of mode iets 
voor jou. 

Ben jij zelfs ’s nachts voor een potje voetbal te 
porren? Passies & Dromen biedt de mogelijkheid 
om, naast de reguliere gymlessen, twee uur per 
week extra te sporten!  Dit doen we in onze 
gymzalen, op het sportveld én in het bos. Van de 
klimwand tot balsport en van freerunnen tot 
duiken.Laat je fantasie de vrije loop en ontwerp jouw eigen boot 

van een blikje Coca Cola, bouw een meubelstuk of 
creëer een object naar eigen inzicht. Altijd al een robot 
willen programmeren of wil je met behulp van een green 
screen leren fotograferen? Laat je verrassen door alle 
mogelijkheden van robotica/techniek, aangeboden door 
het techlab van Biblioplus in de bibliotheek. 

techniek
sport

Ben je een echte held in de keuken of laat jij zelfs je 
tosti’s nog aanbranden? Onze ervaren docenten 
helpen je graag bij de (basis)vaardigheden van koken. 
Bijvoorbeeld hoe je recepten moet lezen en op welke 
manier je hygiënisch werkt in de keuken. Handige tips! 
Zo word je thuis in de keuken een echte ster!

creatief koken
Ben je een echte klim-aap en hou je wel van 
uitdaging in de buitenlucht? Tijdens de survivallessen 
krijg je te maken met nieuwe klimtechnieken, zodat 
je kan slingeren en klimmen. Naast survival krijg je 
ook te maken met boogschieten, kracht en conditie. 
Nog dieper de natuur in? Dan is de passie dier en 
natuur misschien wel wat. Wat weet jij bijvoorbeeld 
over alpaca’s?

natuur



Sta je graag op het podium, zing je de sterren van de hemel (of juist niet) of 
dans je het liefst de hele dag? De passies muziek, dans en theater staan bijna 
altijd op het programma. Samen met ervaren dansers, onze muziekdocenten 
en mensen uit de theaterwereld halen we het beste in jou naar boven, 
muzikant of acteur.  

“Passies & Dromen heeft mij voor het 

eerst laten kennismaken met toneel, 

theater en musical. Gelukkig maar! Ik 

was eerst best wel verlegen, keek 

graag de kat uit de boom. Door 

Passies & Dromen ben ik uit mijn 

schulp gekropen. Daardoor was ik 

veel zekerder van mezelf en durfde 

ik te zeggen wat ik wilde. 

 

Dit vak heeft me geleerd dat iedereen 

op zijn eigen wijze creatief is. Zo kan 

de één beter bakken, de ander beter 

jongleren en weer een ander is het 

best op zijn plek op het podium.

Je krijgt de kans om dit allemaal mee 

te pikken. Je creativiteit wordt 

geprikkeld.

 

Het is zo fijn je energie kwijt te 

kunnen in dingen die dicht bij jou 

liggen. Iedereen vindt wel iets leuk in 

een keuzeblok omdat de keuze zo 

enorm groot is!

 

Momenteel studeer ik Docent 

Theater (Hbo-opleiding) dus je kunt 

wel zeggen dat Passies & Dromen de 

fundering voor mijn huidige passie is 

geweest. Ik ben nog steeds helemaal 

weg van toneelspelen en alles wat 

zich afspeelt rondom het theater!”

 

Amber Trumpie, oud leerling van 

Elzendaalcollege Gennep en Boxmeer

cultuur

Niet alleen
‘Wat kan ik?’, 
maar ook
‘Wat wil ik?’
“Leerlingen hebben hun dromen.  

Ze dromen van een rol in een soap of 

musical, ze dromen van een carrière 

als profvoetballer of popster.  

Een enkeling maakt die droom waar. 

Bij de meesten blijft het bij dromen. 

Met Passies & Dromen willen we 

onze leerlingen niet alleen laten 

ontdekken waar zij goed in zijn, maar 

vooral ook wat zij leuk vinden om te 

doen. Zij krijgen de kans om kennis 

te maken met allerlei culturele, 

sportieve en creatieve activiteiten. 

Dit doen we in een veilige en 

drempel   loze omgeving. 

Ook docenten hebben hun dromen: 

werken met een groep gemotiveerde 

leerlingen aan hun passie, kansen 

bieden aan een groep die kansen wil 

benutten. Zij weten ook wel dat 

slechts voor een enkeling de top 

weggelegd is, maar toch… meedoen 

en er samen aan werken is al 

geweldig!”

Margriet Grutters

Conrector Elzendaalcollege Gennep



     Met
Passies &    Dromen 

heb je wat  
      te kiezen.
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