
In	Zutphen	bundelen	verschillende	middelbare
scholen	onder	de	noemer	Opleidingsschool
Zutphen	hun	krachten	bij	het	opleidingen	van	hun
stagiaires.	De	studenten	studeren	aan	de
Hogeschool	Arnhem	Nijmegen	of	aan	de	Radboud
Docenten	Academie	en	lopen	stage	op	een	school
in	Zutphen.	In	het	programma	leren	de	studenten
o.a.	om	innovatief	omgevingsgericht	onderwijs	te
ontwikkelen.	We	zijn	heel	blij	dat	we	voor	de
derde-	en	de	vierdejaars	studenten	dit	najaar
workshops	mogen	geven	om	hen	te	inspireren
vanuit	onze	projecten.	We	zijn	benieuwd	naar	hun
ideeën	en	feedback!	Geweldig	dat	we	kunnen
bijdragen	aan	de	ontwikkeling	van	docenten	van
de	toekomst!

Wie	weet	wordt	dat	binnenkort	wel	werkelijkheid.
Archeologen	Gerard	en	Julie	van	Aardewerk	&
Archeologie	hebben	namelijk	een	geweldig
inspirerend	plan	om	door	middel	van
experimentele	archeologie	verschillende
doelgroepen	bij	te	laten	dragen	aan
wetenschappelijk	onderzoek.	Eén	van	die
doelgroepen	bestaat	uit	leerlingen	uit	het	basis-
en	voortgezet	onderwijs.
Het	plan	is	elk	jaar	een	actueel	wetenschappelijk
thema	te	kiezen	en	de	verschillende	groepen
middels	workshops	bij	het	daarbij	horende
onderzoek	te	betrekken	door	mee	te	doen	en
denken.	Hoe	precies?	Daar	gaat	de	komende

maanden	door	een	groep	studenten	vanuit	Saxion	Smart	Solutions	Semester	een	plan	voor
ontwikkeld	worden.	Donderdag	2	september	vulde	ons	kantoor	zich	met	een	mooie	groep	van	8
studenten	vanuit	verschillende	opleidingen	bij	Saxion:	van	bedrijfskunde	tot	verpleegkunde	en
natuurlijk	een	archeologie	student.	Wat	een	rijkdom!

Het	Educatiepunt	ondersteunt	het	onderzoek	naar	hoe	verschillende	groepen	leerlingen	het
beste	betrokken	kunnen	worden	op	een	manier	die	aansluit	bij	het	bestaande	onderwijs	op	de
scholen.	We	houden	jullie	op	de	hoogte	en	wie	weet	benaderen	de	studenten	jou	wel	om	mee	te
denken!	

In	opdracht	van	Muzehof	Centrum	voor	de
Kunsten	ontwikkelde	het	Educatiepunt,	samen
met	Musea	Zutphen,	de	Walburgiskerk,	het	Gilde,
Stadsgidsen	Zutphen	en	de	Historische
Vereniging	Zutphen,	bezoeklessen	voor	het
basisonderwijs.
Zo	zorgen	we	er	samen	voor	dat	er	geschikt
lokaal	aanbod	komt	dat	past	binnen	de
inhoudelijke	kaders	van	het	digitaal	platform
'Reizen	in	de	Tijd'	van	Erfgoed	Gelderland.
Met	een	groep	gidsen	en	educatief	medewerkers
van	de	diverse	organisaties	in	Zutphen	is	een
rondwandeling	ontwikkeld	over	de	Tweede

Wereldoorlog	voor	groep	8,	een	bezoekles	over	de	19e	eeuw	in	samenwerking	met	de
Walburgiskerk	en	Musea	Zutphen	voor	groep	7	en	een	rondwandeling	over	de	Middeleeuwen	in
Zutphen	voor	groep	5.

Door	de	kennis	te	bundelen	van	de	verschillende	organisaties	is	er	mooi	interactief	materiaal
ontstaan	waar	de	scholen	in	Zutphen	nog	lang	gebruik	van	kunnen	maken!

Meer	over	de	rondwandeling	"Max	en	de	verdwenen	stad"	voor	groep	8	lees	je	in	het
nieuwsbericht	van	Muzehof	Centrum	voor	de	Kunsten.	

Mooie	follow-up	van	project
over	veiligheid	in	de	bouw
Eligant	Lyceum,	Zutphen

Vorig	jaar	was	het	thema	van	de	Blikopener	van
het	Eligantlyceum	en	Kappert	Bouw
B.V.	Veiligheid.	Het	resultaat	bestond	uit	veel
ideeën	en	tips	over	digitale	middelen	die	op	een
nieuwe	manier	de	veiligheid	van	werknemers	in
de	bouw	kunnen	ondersteunen.	Dit	schooljaar	hebben	drie	jongens	samen	met	de	directeur	van
Kappert	Bouw	met	die	ideeën	als	inspiratie	een	ontwerp	gemaakt	voor	een	app.	De	website
Bouwbeurs	publiceerde	hierover	een	artikel.
	

Hoe	PET-flessen	als	fundering
en	experimenten	met	lijm	en
stro	kunnen	bijdragen	aan	de
bouw	van	de	toekomst.
Eligant	Lyceum,	Zutphen

Voor	de	zomer	hebben	leerlingen	van	het	Eligant
gewerkt	aan	een	onderzoek	naar	duurzame

bouwmaterialen.	Op	29	juni	was	het	zover,	de	opdrachtgevers	Kappert	Bouw	en	Architecten_lab
kwamen	naar	het	Eligant	voor	de	presentaties	van	leerlingen.	De	presentaties	waren	met	zorg
gemaakt	en	de	leerlingen	leken	best	op	hun	gemak	als	presentator.	Enorm	knap	hoe	zij		vanuit
het	thuisonderwijs	met	de	opdracht	aan	de	slag	zijn	gegaan!	Soms	was	het	lastig	vertelde	een
leerling,	maar	toen	ze	toch	door	gingen	waren	ze	zelf	ook	verrast	over	de	resultaten.	Ook	een
compliment	voor	de	docenten	die	hen	hierin	hebben	begeleid!

Lees	hier	de	blog	die	we	over	de	resultaten	van	dit	project	schreven.	

Jonge	vrijwilligers	in	de	zorg
Het	Stedelijk	Zutphen,	Zutphen
	
Van	tuinieren	tot	huisdierendienst,	van	dansen	tot
spelletje-datingsapp;	leerlingen	van	Het	Stedelijk
Zutphen	weten	wat	oud	en	jong	kan	verbinden!
Bij	woonzorgcentrum	de	Polbeek	zijn	bewoners
en	medewerkers	in	het	landelijke	jaar	van	de
vrijwilliger	op	zoek	meer	jonge	vrijwilligers.

Medewerkers	van	de	Polbeek	vroegen	tijdens	de	aftrap	de	leerlingen	van	het	3e	jaar	Havo	en
Vwo	mee	te	denken	over	deze	vraag	vanuit	verschillende	oogpunten.	De	leerlingen	hebben
daarna	gewerkt	aan	een	eigen	onderzoek.	Iedere	leerling	bedacht	een	eigen	vraag	zodat	ze
vanuit	de	eigen	interesse	en	fascinatie	aan	de	slag	konden	gaan.	Ze	werden	daarvoor
geïnspireerd	met	mooie	voorbeelden	van	creatieve	activiteiten	die	Fit-Art	NL	organiseert	voor
ouderen.
De	leerlingen	hebben	gebrainstormd,	onderzoekjes	opgezet,	enquêtes	gehouden	en	contact
gezocht	met	de	medewerkers	en	bewoners	van	de	Polbeek.	De	medewerker	ICT	en	Innovatie
had	binnen	no-time	40	leerlingen	op	zijn	snapchat!
Lees	hier	het	verslag	van	de	presentatie	en	de	ervaring	van	leerling	Roxy:

	Lees	hier	de	blog	die	we	over	de	resultaten	schreven.

Leren	over	de	middeleeuwen	in
Zutphen?	Zo	doe	je	dat!
Kompaan	College,	Zutphen

“Hoe	kan	de	rondwandeling	over	de	middeleeuwen	in
Zutphen	nóg	toegankelijker	worden	voor	de	leerlingen	van
de	Anne	Flokstraschool?”
	
De	eerstejaars	leerlingen	van	Kobbe	Jan	Boekelo	van	het
Kompaan	College	hebben	een	rondwandeling	door	de
stad	gedaan	om	van	de	gidsen	van	het	Gilde	te	horen	over
de	middeleeuwen	in	Zutphen.	Daarna	kregen	zij
bovengenoemde	vraag	van	Saskia	Leneman,	leraar	aan
de	Anne	Flokstraschool	voor	groep	6,	7	en	8.	Maar
waarmee	moet	rekening	gehouden	worden	als	het	om
haar	leerlingen	gaat?	Wat	kan	wel	en	wat	niet?	De
teamleider	en	de	logopedist	kwamen	naar	het	Kompaan
om	meer	te	vertellen	over	hun	leerlingen.

En	met	resultaat!	De	leerlingen	van	het	Kompaan	hebben	aanvullende	onderdelen	voor	de
rondwandeling	ontwikkeld	en	deze	uitgevoerd	met	de	leerlingen	van	de	Anne	Flokstraschool.
Het	was	een	geweldige	middag	en	ze	hebben	zelf	ook	veel	geleerd	en	ontdekt.	

Reacties	van	leerling	Kompaan	College:
Kaan:	“Ik	had	eigenlijk	niet	verwacht	dat	het	zo	leuk	zou	zijn	om	met	deze	leerlingen	samen	aan
de	opdrachten	te	werken!”.
Luna:	“Meneer	dit	was	echt	superleuk,	gaan	we	dit	volgend	jaar	weer	doen?”.
Mohamad:	“Het	was	erg	leuk	om	de	leerlingen	te	leren	kennen.	In	het	begin	was	het	wel	lastig,
maar	dan	leer	je	ook	waarom	sommige	dingen	ze	niet	lukken.	Dat	vond	ik	interessant	om	te
leren”.

Lees	hier	de	blog	die	we	over	de	resultaten	schreven.

Onderzoekers	uit	groep	6	aan	de
slag	voor	Omnisport
Basisschool	de	Schakel	Apeldoorn

De	afgelopen	maanden	werkten	twee	groepen	6
van	basisschool	De	Schakel	in	Apeldoorn	aan
een	uitdagende	opdracht	voor	topsportcentrum
Omnisport.	Op	22	april	was	er	een	prachtige
eindpresentatie.	De	leerlingen	ontwikkelden
ideeën	om	het	sportcafé	van	Omnisport
aantrekkelijker	te	maken	voor	kinderen.	Ze
kregen	hulp	van	leerkrachten	Marieke,	Femke	en

Martijn,	maar	ook	van	verschillende	gastdocenten.	Wat	een	mooie	samenwerking	tussen
verschillende	professionals	binnen	en	buiten	de	school!

Lees	hier	de	blog	die	we	over	de	resultaten	schreven.

Regenwater	hergebruiken	met
zonne-energie
John	F.	Kennedyschool,	Zutphen

TIjdens	de	Wereldweek	haalden	leerlingen	met
allerlei	activiteiten	geld	op	voor	Wij	steunen
Kenia.	De	manier	waarop	daar	gebouwd	wordt	en
voorzieningen	worden	aangelegd	waren	ook	een
inspiratie	voor	de	leerlingen	hier.	Zo	leerden	zij

hoe	zij	regenwater	konden	opvangen	en	uit	een	kraan	kunnen	laten	komen	met	stroom	uit
zonnepanelen.	Kappert	Bouw	maakte	daarvoor	een	prachtig	mini-huisje	en	de	leerlingen
werden	door	medewerkers	van	het	bedrijf	geholpen	bij	het	bouwen.	Als	het	huisje	stond	legden
zij	ook	de	waterafvoer	en	het	zonnepaneel	aan	zodat	ze	het	water	uit	de	kraan	konden	laten
stromen.	En	zo	maakten	de	leerlingen	ook	nog	kennis	met	een	mooi	bedrijf	en	een	heleboel
beroepen!

Lees	hier	het	artikel	in	Weekblad	de	Stedendriehoek	over	onder	andere	dit	project.

De	zorg	welkom	in	de	school!
Edison	College,	Apeldoorn

Bij	de	eerste	Blikopener	in	2020	gingen	leerlingen
VMBO	2	van	het	Edison	op	bezoek	in	de	zorg.	Bij
de	tweede	ronde	van	het	project	afgelopen
voorjaar	hebben	we	vanwege	corona	de	route
omgedraaid:	zorgmedewerkers	bezochten	de
leerlingen	op	school	en	namen	hen	mee	in	hun
werk.	De	leerlingen	werden	door	hen	geholpen
om	na	te	denken	over	hun	talenten	en	hun
toekomst.	Wat	fijn	dat	de	medewerkers	van
Atlant,	Zorggroep	Apeldoorn	en	Spelderholt	hun	verhalen	wilden	delen!	Bij	de	verwerking	van
alle	ervaringen	kregen	we	in	het	project	hulp	van	twee	kunstdocenten	van	Kleinkunstig.	De
leerlingen	leerden	een	pitch	te	houden	over	hun	talenten,	en	maakten	filmpjes	over	hun	eigen
profiel.	(Op	de	foto:	Niels	van	Leeuwen,	Atlant)

Al	voor	het	tweede	jaar	werken	leerlingen	van	Montessori
kindcentrum	de	Plotter	samen	met	Gemeente	Zutphen
aan	het	Gelderse	programma	Wijk	van	de	Toekomst.	De
wethouder	Duurzaamheid	en	de	leerlingen	denken	na	over
de	afkoppeling	van	het	aardgas	én	hoe	je	zonder	gas	kunt
zorgen	voor	de	warmtevoorziening	in	gebouwen.	Ze	delen
steeds	hun	ervaringen	en	bevindingen.	Er	zijn	al	heel	wat
filmpjes	over	en	weer	gestuurd	en	bezoekjes	gebracht	aan
elkaar!
Ondanks	dat	het	schooljaar	anders	liep	dan	anders,	zijn	er
supermooie	stappen	gezet!	Onder	de	bezielende	leiding
van	Astrid	en	Allard	heeft	een	groep	leerlingen	uit	alle
bovenbouwgroepen	onderzoek	gedaan	naar	alternatieven.
Zo	is	via	een	drone-film	Zonnepark	Zonnestroom	aan	de
Revelhorst	in	beeld	gebracht,	de	leerlingen	mochten	op
bezoek	bij	het	duurzaamste	huis	van	Nederland,	en	ze
hebben	zelf	proefjes	gedaan.	Een	mooi	resultaat	is	te	zien
in	het	filmpje	dat	Sep	en	Ruben	maakten.	Wie	wil	daar	nou

niet	wonen!?
Volgend	schooljaar	hoopt	de	groep	de	nieuwe	wethouder	Duurzaamheid	te	ontmoeten	en	gaat
de	groep	verder	met	het	vullen	van	de	drie	zelfgemaakte	kisten	met	lesmateriaal,	informatie,
proefjes	en	materialen.	Zo	kunnen	de	andere	leerlingen	en	hun	leerkrachten	makkelijk	aan	de
slag	met	thema’s	als	gas,	elektriciteit	en	isolatie.	Wij	houden	jullie	op	de	hoogte!

Colofon

Het	Educatiepunt	heeft	als	werkgebied	Zutphen	en
Apeldoorn	e.o.	Neem	voor	vragen,	opmerkingen,	ideeën
en	kopij	contact	op	met:	info@educatiepuntzutphen.nl	of
06-26222478.

Website

Samenleving	voor	het	onderwijs Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief
nr.	2	2021

Educatiepunt	(EP)	is	een	platform	voor	onderwijs
en	samenleving.	We	helpen	scholen	het	onderwijs
te	verrijken	met	leerzame	initiatieven	van	lokale
partners	en	we	helpen	partners	doelen	te	bereiken
via	de	scholen.	We	zorgen	voor	verbinding,
creatieve	werkvormen	en	uitvoeringskracht.	Het
Educatiepunt	heeft	afdelingen	in	Zutphen	en
Apeldoorn.

In	dit	nummer
Samenwerking	met
Opleidingsschool	Zutphen
Samenwerking	met	Saxion	en
Aardewerk	en	Archeologie
Erfgoedproject	Reizen	in	de	tijd
Samenwerken	met	bedrijven	
Bedankt	en	succes	Ruben!
Hoe	gaan	de	Blikopener-
projecten?
Wijk	van	de	Toekomst	KC	de
Plotter
Recente	nieuwsbrieven

Workshops	voor	Opleidingsschool	Zutphen,
inspiratie	voor	stagiaires	voortgezet	onderwijs

Stel	dat	jouw	leerlingen	meewerken	aan	echt
wetenschappelijk	archeologisch	onderzoek!

Max	en	de	verdwenen	stad,	erfgoedproject	Reizen
in	de	tijd

Onderzoekend	leren	vanuit	opdrachten	van
bedrijven
Wat	is	de	waarde	van	onderzoekend	en	ontwerpend	leren	vanuit	opdrachten	van	bedrijven?	Je
wilt	leerlingen	graag	leren	om	onderzoek	te	doen	en	te	ontwerpen.	Dat	kun	je	zelf	in	de	klas
doen	of	vanuit	bedrijfsopdrachten.	Waarom	zou	je	dat	laatste	doen?	Het	kost	tijd,	wat	levert	het
op?
.........................................................................................................
►	Standaard	bedrijfsbezoek	-	Co-creatie	school	en	bedrijf
►	Informatieve	gastles	-	Realistische	opdracht	vanuit	het	bedrijf
►	Op	zichzelf	staande	activiteit	-	Verbinding	met	het	curriculum
►	Incidentele	activiteit	-	Structurele	samenwerking
.........................................................................................................
Wat	vind	jij?	Welke	keuzes	maak	jij	op	jouw	school?
Wij	hebben	een	starter	geschreven	om	hierover	in	gesprek	te	gaan.

Klik	hier	voor	ons	artikel.	We	zijn	benieuwd	naar	je	reactie!

Bedankt	en	succes	Ruben!
Dit	voorjaar	kregen	we	bij	het	Educatiepunt	versterking	van	Ruben	Jeurissen.	Ruben	liep	bij	ons
stage	vanuit	de	docentopleiding	Beeldende	Kunst	en	Vormgeving	van	ArtEZ	hogeschool	voor
de	kunsten.	Met	heel	veel	plezier	hebben	we	ons	samen	gebogen	over	de	vraag	waar	precies
de	rol	van	kunst	in	onze	werkwijze	zit.	We	kwamen	tot	twee	vraagstellingen	die	we	onder	de
loep	hebben	genomen:
Vraag	1.	Wat	is	de	waarde	van	kunst	binnen	de	verschillende	fasen	in	de	Blikopener-projecten?
(Denk	bijv.	aan	het	verkennen	van	een	onderzoeksvraag,	het	maakproces	of	de	reflectie.)
Vraag	2.	Als	we	iets	uitzoomen	en	boven	de	projecten	gaan	hangen,	wat	kunnen	we	dan	van
het	creatief	proces	van	kunstenaars	leren	over	de	uitgangspunten	achter	de	projecten?	(Denk
bijv.	aan	de	openheid	die	wel	of	niet	geboden	wordt	in	een	project.)
De	uitkomsten	van	onze	verkenning	beschrijven	we	in	een	artikel	waar	we	jullie	dit	najaar	over
zullen	informeren.	

Ruben,	veel	dank	voor	je	bijdrage,	en	hopelijk	zien	we	elkaar	weer	terug	voor	een	vervolg!
Succes	met	jaar	4	van	je	opleiding!
	

Hoe	gaat	het	met	onze	Blikopener-projecten?

Duurzaam	wonen	saai	en	zonder	luxe?	Nee	hoor,
nergens	voor	nodig	volgens	Sep	en	Ruben!

Recente	nieuwsbrieven	Educatiepunt
nr.	1	2021
nr.	2	2020
nr.	1	2020

Zie	voor	eerdere	nieuwsbrieven	onze	website.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@educatiepuntzutphen.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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