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Educatiepunt voor onderwijs 

 
Wilt u met uw basis- of middelbare school: 

• Het onderwijs verbinden met de actualiteit en de omgeving van de school? 

• Aansprekend onderwijs aanbieden dat leerlingen de relevantie van schoolvakken laat ervaren? 

• Leerlingen kennis laten maken met rolmodellen buiten de school? 

• Leerlingen helpen zich een toekomstbeeld te vormen? 

Dan kan het Educatiepunt ondersteuning bieden. Het organiseren van de relatie met bedrijven en 
organisaties buiten de school kost u en uw team daardoor minder tijd en de impact is toch 
optimaal. 

 

 

Educatiepunt 
Het Educatiepunt: 
- Brengt in kaart wat er speelt en mogelijk is in de omgeving van de school.  

- Ondersteunt bij de integratie van meerdere aspecten en vakken in een educatief project.  

- Coördineert en geeft uitvoeringskracht aan het project zodat uw leerkrachten zo min mogelijk 

belast worden.  
- Levert altijd maatwerk per school. 

 

Producten en diensten 
Hieronder geven we u een beeld van een aantal concrete mogelijkheden. 
 

Team-sessies 
U hebt de wens uw onderwijs meer omgevingsgericht in te richten. Wij kunnen uw team in 
verschillende stadia van deze ontwikkeling ondersteunen met de volgende sessies:  

• Een inspiratiesessie 

Aan de hand van inspirerende projectvoorbeelden maken wij uw team warm voor 

omgevingsgericht onderwijs. We laten zien wat er mogelijk is en wat dit van een 

organisatie vraagt. 

• Kansen in Kaart – sessie 

Projecten van het Educatiepunt voor scholen zijn herkenbaar aan:

- Onderwijskundige kwaliteit (aansluiting bij leeftijd, ontwikkeling en belevingswereld van 
kinderen)

- Sterke aansluiting bij andere ontwikkelingen in de school (werkwijze, vakken, projecten, 
actualiteiten)

- Sterke aansluiting bij ontwikkelingen in de stad (samenwerking met lokale partners, natuur 
en actuele ontwikkelingen in de stad)
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Kansen in Kaart is ons creatieve ontwerpspel voor teams, bestaande uit 

spelborden (De hele stad doet mee & De hele school doet mee) en spelkaarten.  

Deze speelse werkvorm helpt teams om vanuit de randvoorwaarden van een 

school te verkennen welke mogelijkheden de omgeving (wijk en stad) biedt voor 

verrijking en welke vakken en projecten van de school betrokken kunnen worden 

bij hun thematisch onderwijs en projectontwerp.  

Projecten op maat 

De start is altijd de inventarisatie van de wensen van de school: wat is de visie, wat is het 

doel, wat zijn de leerdoelen, welke aspecten van de school en het onderwijs worden 

betrokken? Wat bestaat er al en wat gaan we ontwikkelen?  

Wij leggen contact met passende organisaties en bedrijven en inventariseren hun 

voorwaarden en belangen.  

Vervolgens richten we gezamenlijk het project zo in dat er een goede match is tussen het 

belang van uw samenwerkingspartner en het belang van uw leerlingen en uw school. 

Daardoor ontstaat een duurzame relatie. 
 

 

   Projectformats 

Wij hebben een aantal projectformats ontwikkeld die voor elke school op maat in te 
vullen zijn. De formats geven kaders, maar de thema’s en aansluiting met de school 
werken we samen met een school uit.  
 

Blikopeners 
Blikopeners zijn projecten waarbij leerlingen op een uitdagende manier 
kennismaken met beroepsmogelijkheden in verschillende sectoren. Als 
uitgangspunt kan gekozen worden voor een school-breed thema, het LOB-
programma van de school, een specifiek vak, of juist de verbinding van diverse 
vakken. De leerlingen gaan vanuit een opdracht van een bedrijf of organisatie zelf op onderzoek 
uit aan de hand van een ondersteunend programma van (vak)lessen en gastlessen. Een bezoek 
aan de opdrachtgever staat centraal in het project. Het project wordt afgesloten met een 
presentatie van de resultaten aan de opdrachtgever en reflectie op de persoonlijke ervaring van 
de leerling. 
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Alles kan anders!  
‘Alles kan anders!’ is een heel bijzonder Pop-Up Project. Kinderen 

waarvan de leerkracht denkt dat zij iets extra’s nodig hebben om met 

plezier te (blijven) leren, bouwen met een kunstenaar, een leerkracht en 

ondernemers uit de omgeving een creatief concept. Denk bijvoorbeeld 

aan een restaurant, een camping of een sportterrein. De nadruk ligt op 

maken en speels leren. Het thema is steeds ‘Alles kan anders’, omdat 

alles wat bijzonder en gek is, juist heel interessant is! 

De kinderen gaan aan de slag in divers samengestelde groepen. Ieder 

heeft eigen talenten en leervragen. Alle kinderen krijgen een rol die hen 

aanspreekt doordat ze hun talenten in kunnen zetten om zich te ontwikkelen. Het is een project 

vol ontdekkingen om nooit te vergeten! 

 

Hoe we kunnen samenwerken 
1. We komen graag langs voor een gesprek om uw vraag te bespreken en mogelijkheden 
voor samenwerking met scholen te verkennen.  
2. Wij maken een voorstel op maat dat van waarde is voor uw organisatie.  
3. Wij zetten ons netwerk en producten voor u in (zoals hulpmiddelen voor 
projectontwerp, hulpmiddelen voor bedrijfsbezoek en gastlessen, voorbeelden van 
projecten en werkvormen). 
4. Wij besparen uw team veel tijd, zodat de docenten zich optimaal kunnen richten op 
hun kerntaak: het geven van onderwijs aan hun leerlingen! 
 

Verwerkings- 

lessen en gastlessen 
Uitdaging door  

bedrijf 

Presentatie 

resultaten 

 

Bedrijfsbezoek 
  

Voorbereidende lessen 

en gastlessen 
Reflectie 
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