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Leren over de Middeleeuwen in Zutphen; zo kan het ook! 

 
“Kan ons Blikopener-project ook ingericht worden als stage?” 
Dat was een paar weken geleden de vraag van Rosan Joolen, sinds dit schooljaar expert 
Praktijk Realistisch Leren bij het Kompaan College. Ons antwoord? Ja hoor, waarom niet! 
Gelukkig waren Esther van Elk, teamleider speciaal onderwijs van de Anne Flokstraschool, 
en haar team net zo enthousiast en flexibel.  
 
De komende twee weken lopen Isa Hulleman, Keziban Tepe en Shalisha Blankaflor, 
vierdejaars leerlingen Zorg en Welzijn van het Kompaan College, stage bij de Anne 
Flokstraschool. Zij gaan een lessenserie en een actieve rondwandeling over Zutphen in de 
Middeleeuwen maken voor de leerlingen van de Anne Flokstraschool, een basisschool 
voor speciaal onderwijs in Zutphen.   
 
De eerste week gaan zij onderzoeken wat er nodig is om de lessen toegankelijk en 
interessant te maken voor de leerlingen. Ze gaan daarover in gesprek met medewerkers 
van de Anne Flokstraschool en meelopen met lessen. 
Ook onderzoeken zij de mogelijkheden in Zutphen voor het zien en beleven van de rijke 
middeleeuwse geschiedenis in Zutphen. Daarbij krijgen ze hulp van George Sindram en 
Ben Oosterink die rondwandelingen geven voor het Gilde. Zij kunnen de leerlingen alles 
vertellen over onze mooie stad. Daarna worden alle conclusies verwerkt in een mooi plan 
voor een programma voor de leerlingen van de Anne Flokstraschool.  
De tweede week is het tijd voor het uitvoeren van de plannen! Afspraken maken met 
eigenaren van erfgoedlocaties, een lunch regelen voor de leerlingen; alle gemaakte 
plannen worden meteen ook uitgevoerd. De leerlingen geven zelf voorbereidende lessen 
en begeleiden de rondwandeling.  
 

Kortom: een mooi compact en intensief project voor een kleine groep leerlingen. Zo kan 
een Blikopener ook van waarde zijn.  
Wij zijn benieuwd naar de resultaten van het project en vooral ook naar het proces voor 
zowel de leerlingen van het Kompaan College als de Anne Flokstraschool. Wat ontdekken 
ze over zichzelf en elkaar? Waar zijn ze goed in, wat vinden ze leuk, wat is interessant? 
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