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“Werk je op een school die leerlingen graag laat leren aan de hand van praktijkopdrachten van 

bedrijven of andere organisaties in de omgeving? Hechten jullie waarde aan de autonomie van 

leerlingen en willen jullie hen vrijheid bieden om eigen keuzes te maken? 

 

In deze toolkit laten we zien hoe je projecten zo ontwerpt dat er én een slimme structuur is van 

activiteiten en begeleiding én vrijheid voor de leerlingen om het avontuur aan te gaan.  

Zo kunnen leerlingen het plezier van onderzoeken en ontwerpen ervaren en krijgt de  

opdrachtgever een verrassende diversiteit aan ideeën en oplossingen van leerlingen.”
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Het Educatiepunt ontwikkelt projecten voor en met scholen, in 
samenwerking met bedrijven en andere organisaties uit de omgeving. 
We verrijken het onderwijs, laten kinderen en jongeren kennismaken met 
de wereld om hen heen en helpen hen op weg met hun ambitie voor de 
toekomst. Het Educatiepunt is een stichting gevestigd in Zutphen. We zijn 
werkzaam in Gelderland en Overijssel.  
 
In april 2019 ontving het Educatiepunt subsidie van de provincie Gelderland 
vanuit het programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt om een werkwijze 
te ontwikkelen voor projecten van basis- en middelbare scholen samen 
met technische bedrijven en zorginstellingen. Deze projecten hebben we 
Blikopeners genoemd. 

De afgelopen jaren hebben we in brede zin en met veel plezier ervaring 
opgedaan met de Blikopeners. Alle ervaringen en inzichten die we hebben 
opgedaan, zijn gebundeld in de voorliggende toolkit. Via de toolkit delen 
we onze ervaringen met scholen en bedrijven die op soortgelijke wijze 
gezamenlijk projecten willen ontwikkelen. De toolkit kan hen inspireren en 
bovendien kunnen zij gebruikmaken van de hulpmiddelen die onderdeel zijn 
van de toolkit.    

(In de rest van deze publicatie spreken we vanwege de leesbaarheid over 
‘bedrijven’, maar daarmee bedoelen we zowel bedrijven als zorginstellingen. 
Waar we spreken over ‘leerkrachten’ kun je ook ‘docenten’ lezen.)

De kern van Blikopeners 
Bij Blikopeners staat het via uitdagende en creatieve opdrachten interesseren 
van jongeren voor een toekomst in de techniek en in de zorg centraal. Samen 
ontwikkelen de betrokken scholen en bedrijven een project waarin leerlingen 
onderzoek doen en ontwerpen kunnen uitwerken. Leerkrachten en partners uit 
de samenleving fungeren als rolmodel, ondersteunen en begeleiden de leerlingen 
en voorzien hen van kennis. Vanuit goed doordachte kaders en een duidelijke 
projectstructuur kunnen alle deelnemers met plezier en vrijheid bewegen, vallen 
en opstaan. Een mooie basis om te leren, te ontdekken en te ontwikkelen. 

In het ontwerp van het project krijgen de waarde voor de leerlingen, de waarde 
voor het bedrijf en de waarde voor de school een plek. Voor leerlingen gaat 
het om het ontdekken van interesses, talenten en loopbaanperspectief. Het 
is voor hen heel motiverend om te werken aan betekenisvolle opdrachten. 
Zo ontdekken ze ook de relevantie van hun schoolvakken. Voor bedrijven 
is het waardevol dat zij de creativiteit en denkkracht van de leerlingen 
kunnen benutten. Scholen ontdekken de kracht van de samenwerking met 
de omgeving en leren onderwijs te ontwerpen vanuit de rijkdom van de 
omgeving. Via deze vorm van samenwerking betrekt de school extra handen 
en extra expertise bij de steeds breder wordende maatschappelijke taak die zij 
opgelegd krijgt vanuit diezelfde samenleving.

Voor elke Blikopener wordt een team gevormd van medewerkers van een 
school en van een bedrijf. Het ontwerpen van het project is een co-creatie van 
de leerkrachten, het bedrijf en eventueel andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld 
een kunstenaar. Soms kan het gewenst zijn om voor het zoeken van partners en 
voor de projectleiding een externe partij te betrekken, zoals het Educatiepunt.

Inleiding 
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Inleiding 

De toolkit

Deze toolkit is ontwikkeld aan de hand van de ervaring die we opdeden bij 
het realiseren van een aantal zeer gevarieerde Blikopeners in Apeldoorn en 
Zutphen. We hebben over de verschillende Blikopeners blogs geschreven die 
de diversiteit en mogelijkheden laten zien.  
Deze zijn in te zien op onze website.

In hoofdstuk 1 omschrijven we hoe een Blikopener eruitziet voor de leerling en 
wat de waarde is voor de leerlingen die deelnemen. Daarna wordt in hoofdstuk 
2 vanuit het perspectief van de school beschreven welke stappen er zijn bij 
het ontwikkelen van een project met partners. We geven mooie voorbeelden 
vanuit onze projecten en bondige tips over hoe te werk te gaan. We verwijzen 
naar hulpmiddelen op onze website. Deze hulpmiddelen blijven we aanvullen. 

Met veel plezier kijken we terug op de samenwerking met de bedrijven, 
de scholen, de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn en de provincie 
Gelderland. We vonden het een avontuur om samen op te trekken en met 
elkaar te ontdekken wat de kracht is van de verbinding tussen scholen 
en hun omgeving. We bedanken alle partners dan ook voor hun bijdrage, 
inzichten en expertise en hopen dat zij evenveel plezier beleefd hebben aan 
onze samenwerking. Laten we met elkaar verder blijven bouwen aan mooie 
projecten en kennis blijven delen. Zodat het benutten van de rijkdom van de 
samenleving in het onderwijs gemeengoed wordt! 

Namens het Educatiepunt, Iris van de Kamp en Wendy Dienske

https://educatiepunt.nl/wat-we-doen/blog-blikopeners/


4

Blikopeners vanuit het perspectief van de leerling

Elke Blikopener is uniek, doordat er wordt ingespeeld op de actuele 
situatie bij het bedrijf, op de school en in het leven van de leerling. (Wil je 
direct al even voorbeelden zien? Kijk dan in paragraaf 1.1.) De invulling 
van een Blikopener hangt af van de kansen die zich voordoen en de keuzes 
die gemaakt worden met betrekking tot doelen. Toch zijn er globaal 
vijf fases te herkennen in elke Blikopener als deze wordt uitgevoerd op 
een school. In dit eerste hoofdstuk maak je kennis met deze fases. In 
onderstaande afbeelding zie je ze aan de rechterkant genoemd. 

Aan de linkerkant van de afbeelding staat de uitwerking van de stappen die 
gezet worden bij het ontwerpen van een Blikopener. Deze stappen werken we 
uit in hoofdstuk 2. Je ziet dat stap 5 in het ontwerpproces de uitvoering in de 
klas betreft.  

 

1

Een 
succesvolle  

uitvoering 

A
B

C

D
E Leerlingen reflecteren op proces en product

Leerlingen kijken terug op hun leerervaringen aan de hand van de leerdoelen.

Leerlingen maken kennis met de opdrachtgever en zijn of haar vraag
De vraag is uitdagend voor de leerlingen en sluit aan bij hun belevingswereld en leeftijd. 

Leerlingen maken keuzes waarmee ze eigenaarschap krijgen
 Leerlingen maken een plan van aanpak voor hun onderzoe k en ontwerp. 
Het plan sluit aan bij hun eigen interesses, omgeving en de leerdoelen.

Leerlingen voeren hun plan van aanpak uit
 Leerlingen werken via hun onderzoek en ontwerp aan het beantwoorden 
van de vraag van de opdrachtgever. 

Leerlingen presenteren de resultaten
Leerlingen delen de uitkomsten met de opdrachtgever en krijgen feedback.

Fases vanuit het perspectief van leerlingenDe school en het bedrijf ontwerpen 
in stappen een Blikopener

1     Het vinden van een samenwerkingspartner  
 en elkaar leren kennen

2  Samenstelling van het team en rolverdeling      

3 Inhoudelijke en praktische  verkenning        

4 Het ontwerpen van het project

5

6 Afronding, evaluatie en vervolg

!
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In dit hoofdstuk beginnen we bij de leerlingen! Hoe ziet een Blikopener 
eruit vanuit hun perspectief? In elk project zijn de vijf genoemde fases 
zichtbaar. Hieronder werken we uit waarom we met precies deze fases 
werken. Welke waarde heeft elke fase voor de leerlingen? 

De fases zijn niet strak omlijnd. Het zal vaak zo zijn dat er bij de uitvoering 
van een bepaalde fase ideeën ontstaan over andere fasen. Zo kunnen 
leerlingen bij de uitvoering van hun onderzoek (fase C) op een idee komen 
voor de aanscherping van hun onderzoeksvraag (fase B). Of ontstaat bij het 
opstellen van de onderzoeksvraag (fase B) al een inzicht over een belangrijke 
reflectievraag (fase E). Belangrijk is de leerlingen houvast te bieden door hen, 
steeds als zij een fase afronden, te laten reflecteren en waar nodig steeds de 
relatie te leggen met de andere fases.

Nu we de fases goed in beeld hebben, kijken we naar de algemene kenmerken 
van Blikopeners. Ook bij die kenmerken benoemen we weer expliciet de 
waarde van het kenmerk voor de leerlingen.

1  Waarde voor de leerlingen

A   De leerlingen zijn gemotiveerd om te starten omdat het project 
er echt toe doet, ze voelen de urgentie van hun werk. Het 
bedrijf is als opdrachtgever nieuwsgierig naar hun inzichten, 
adviezen of ontwerpen. De vraag van het bedrijf prikkelt de 
leerlingen direct om na te denken en van start te gaan.

B   De leerlingen zijn eigenaar van het onderzoek en intrinsiek 
gemotiveerd om zich in te zetten. De persoonlijke interesse, 
creativiteit en nieuwsgierigheid van de leerlingen krijgen ruimte, 
waardoor de leerlingen echt verbonden zijn met het project.

C   Door de openheid van het onderzoek ontdekken de leerlingen 
het plezier van het onderzoek, het plezier van het niet weten, 
kunnen ze wanneer nodig hun route verleggen, pakken ze 
kansen en mogen ze fouten maken. De leerlingen kunnen 
trots zijn op het proces dat ze volgen en de verrassende 
inzichten, adviezen en ontwerpen die het project oplevert.  
De leerlingen ontdekken nieuwe kwaliteiten bij zichzelf. 

D   De leerlingen presenteren niet alleen voor het bedrijf maar 
ook voor zichzelf. Het voorbereiden van de presentatie helpt 
hen om hun uitkomsten scherp te krijgen en trots te zijn op het 
proces en het product. Ze kunnen via de presentatie laten zien 
waar ze voor staan en wat hun verhaal is. De leerlingen ervaren 
dat ze daadwerkelijk van betekenis zijn voor het bedrijf.

E   De leerlingen worden zich bewust van wat zij hebben 
ervaren en geleerd en wat dat betekent voor hun plaats in 
de samenleving, de impact die zij kunnen hebben en hun 
toekomst. Dit draagt bij aan de growth mindset1 van de 
leerlingen.

Project 
fases

Een 
succesvolle  

uitvoering 

A
B

C

D
E Leerlingen reflecteren op proces en product
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Leerlingen maken keuzes waarmee ze eigenaarschap krijgen
 Leerlingen maken een plan van aanpak voor hun onderzoe k en ontwerp. 
Het plan sluit aan bij hun eigen interesses, omgeving en de leerdoelen.

Leerlingen voeren hun plan van aanpak uit
 Leerlingen werken via hun onderzoek en ontwerp aan het beantwoorden 
van de vraag van de opdrachtgever. 

Leerlingen presenteren de resultaten
Leerlingen delen de uitkomsten met de opdrachtgever en krijgen feedback.

Fases vanuit het perspectief van leerlingenDe school en het bedrijf ontwerpen 
in stappen een Blikopener

1     Het vinden van een samenwerkingspartner  
 en elkaar leren kennen
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5

6 Afronding, evaluatie en vervolg

!

1 Voor meer informatie over fixed en growth mindsets 

https://www.mindsetworks.com/Science/Impact
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Wat zijn de kenmerken van een Blikopener? 

Kenmerken

Er wordt gewerkt vanuit vertrouwen in de leerlingen en vanuit een 
gelijkwaardige relatie van leerling, docent en bedrijf in een gezamenlijke 
zoektocht naar een antwoord op een vraag. We bieden de leerlingen een 
structuur die hun houvast biedt maar ook ruimte geeft om zelf keuzes te 
maken. 
 
Het proces van de leerling staat centraal en wordt zichtbaar gemaakt, het 
product staat niet van tevoren vast. Er wordt ruimte gegeven aan onderzoek 
en creativiteit. Fouten maken mag! Waar inhoudelijk van waarde, zetten we 
kunstenaars en kunstdocenten in. 

Er wordt een grote variatie aan werkvormen aangeboden zodat elke leerling 
iets van zijn gading kan vinden.

Er wordt gebruik gemaakt van een breed netwerk. 

In een project kan specifieke lesstof uitgelegd, geoefend en/of toegepast 
worden. 

1
Waarde voor de leerlingen

De leerlingen ontwikkelen vaardigheden om autonoom te functioneren.  
De leerlingen leren te vertrouwen dat zij eigen keuzes kunnen maken die bij 
hen passen, ontdekken hun interesses, voelen zich comfortabel bij en 
hebben plezier in het ‘niet weten’, zijn flexibel en kunnen omgaan met 
onzekerheid.

De leerlingen ontdekken het plezier van leren aan de hand van onderzoek.

 
Elke leerling kan een passende route kiezen om talenten te ontdekken en te 
ontwikkelen en zo de leerdoelen te behalen.

De leerlingen leren nieuwe rolmodellen kennen die hen aan het denken 
kunnen zetten over hun toekomstmogelijkheden. 

De leerlingen ontdekken in de praktijk de relevantie van vakken.
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Voorbeelden van Blikopeners 

Ben je nieuwsgierig naar praktijkvoorbeelden van Blikopeners, lees dan 
mee in de blogs over de volgende vier projecten:

De Schakel/Omnisport School:  
Walter Gillijnsschool Zutphen, groep 7 en 8
Opdrachtgever:  
Activiteitencentrum ’t Trefhûs
Opdracht:  
Willen jullie meedenken over een beleefpad voor de bewoners van ’t Trefhûs dat hen uitdaagt om te gaan bewegen?

School:  
De Schakel Apeldoorn, groep 6
Opdrachtgever:  
Topsportcentrum Omnisport
Opdracht:  
Ontwikkel ideeën om het sportcafé anders in te richten zodat het ook voor kinderen een aantrekkelijke plek is.

Eligant/Polbeek  School:  
Eligant Lyceum Zutphen, havo 3 en vwo 3Opdrachtgever:  

Woonzorgcentrum de Polbeek
Opdracht:  
De Polbeek wil de wereld om haar cliënten heen dichterbij brengen. Hoe kunnen activiteiten en technologie bijdragen?  Wat gebeurt er al op dit vlak in Nederland? En wat kunnen we van andere landen leren?

1.1

Walter Gillijns/’t Trefhus

https://educatiepunt.nl/jong-plus-oud-is-een-heleboel-vrolijke-energie-2/
https://educatiepunt.nl/wp-content/uploads/2021/05/Blog-afronding-Blikopener-De-Schakel-en-Omnisport_18mei2021.pdf
https://educatiepunt.nl/wp-content/uploads/2022/04/Blog-Blikopener-2-Trefhus-Walter-Gillijns-Beleefpad-deel-2.pdf
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Het ontwerpen en uitvoeren van een Blikopener

Wanneer je een Blikopener wilt ontwerpen, dan kun je een zestal stappen 
volgen. In de praktijk zal het zo zijn dat je tijdens het ontwerpen wat heen 
en weer springt tussen de stappen, omdat de stappen inhoudelijk sterk 
samenhangen. Je hoeft een stap dus niet helemaal ‘af’ te maken, voordat 
je aan de slag gaat met een nieuwe stap.

Stap 5 betreft de uitvoering van het project. In hoofdstuk 1 komt dat 
onderwerp aan bod vanuit het perspectief van leerlingen. 

In de volgende paragrafen werken we per stap uit wat het belang is van de 
stap, geven we tips over de uitvoering, geven we voorbeelden en verwijzen we 
naar praktische hulpmiddelen. 

2.1   Het vinden van een samenwerkingspartner en elkaar leren kennen

2.2   Samenstelling van het team, kwaliteiten en rolverdeling

2.3   Inhoudelijke en praktische verkenning

2.4   Het ontwerpen van het project

2.5   Een succesvolle uitvoering

2.6   Afronding, evaluatie en vervolg

 

2
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Het vinden van een samenwerkingspartner  
en elkaar leren kennen 

Een school kan een bedrijf als potentiële partner ‘in de schoot’ geworpen 
krijgen, vanwege bijvoorbeeld persoonlijke contacten. Maar het kan 
ook zijn dat je gericht op zoek gaat naar een interessante partner. Het 
is de moeite waard deze zoektocht zorgvuldig aan te pakken. Het ideaal 
is wanneer het bedrijf of een locatie aansprekend is voor de leerlingen, 
de rolmodellen interessant zijn en het bedrijf goed aansluit bij een 
grote diversiteit aan interesses van leerlingen. Dit alles zorgt voor een 
aansprekend project waar de leerlingen graag mee aan de slag gaan!

Heb je elkaar gevonden als samenwerkingspartners, dan is het belangrijk 
om zorgvuldig met elkaar kennis te maken. Zo kom je samen tot een goed 
beeld van wederzijdse belangen en kun je de kansen verkennen die er zijn 
in de samenwerking. Je krijgt een beeld van ieders betrokkenheid, zowel 
bedrijfsmatig als persoonlijk. Waarschijnlijk ontstaat direct een eerste 
beeld van het thema dat centraal kan staan in de Blikopener. Je zult samen 
ontdekken dat er misschien cultuurverschillen zijn tussen jullie organisaties, 
en dat deze verschillen, als je ze met respect voor en openheid naar elkaar 
benadert, enorm veel energie geven en kansen bieden om van elkaar te leren. 
Is de sfeer goed, dan kun je samen een stootje hebben en zorgen voor een 
prachtig en betekenisvol project voor de leerlingen. De samenwerking is vaak 
voor alle betrokkenen leerzaam en inspirerend, niet alleen voor de leerlingen!

 

22.1
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1   Denk breed bij het leggen van contacten. Het eerste contact tussen 
de school en het bedrijf kan vanuit verschillende mensen komen. 
Bijvoorbeeld vanuit: een ouder van een leerling, een leerkracht, een 
decaan, een stagecoördinator, een directeur van een school, een 
medewerker, een praktijkopleider, een HR-medewerker of een directeur 
van een bedrijf.

2   Maak bij het vinden van een partner gebruik van de kracht die de eigen 
omgeving met zich meebrengt. In een kleine plaats kun je werken vanuit 
het gemeenschapsgevoel en de sterke verbondenheid tussen mensen. In 
een grotere plaats zijn er meer grote bedrijven die draagkracht hebben 
om een project te dragen. Soms kan het in kleinere plaats nodig zijn 
meerdere organisaties te betrekken in een team. 

3   Neem de tijd om elkaar te leren kennen. Spreek elkaar als het mogelijk 
is live. Het is prettig om een gevoel te krijgen bij elkaars organisatie, 
omgeving, werkcultuur en motivatie.

4   Wees duidelijk over de gewenste waarde van de samenwerking voor alle 
betrokkenen. 

5   Zoek bij ideeën over het onderwerp van de samenwerking samen naar 
het ‘midden’. Voorkom dat de wens van één van beide partners centraal 
staat, waarbij de ander alleen helpt bij de realisatie. 

6   Denk na over waar de leerlingen nieuwsgierig naar zijn en hoe je kunt 
aansluiten bij hun belevingswereld.

7   Bespreek of de intentie bestaat om niet eenmalig maar echt duurzaam 
samen te werken.

8    Bespreek of er al ideeën zijn over de inzet van mogelijke andere partners 
of betrokkenen, met bijvoorbeeld een bepaalde expertise.

Tips

2.1
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2
Voorbeeld van een hulpmiddel

“Kansen in Kaart”

Hulpmiddel voor het brainstormen over partners en kansen in de 
omgeving van de school. 

Het spel bestaat uit kaarten die inspireren om na te denken over kansen voor 
verbindingen met een projectthema binnen school én over de verbinding met 
organisaties en bedrijven buiten school. Hierdoor ontstaat een breed overzicht 
van mogelijke samenwerkingspartners.

2.1

Concrete hulpmiddelen voor deze 

ontwerpfase vind je op …

Hulp-

middelen

https://educatiepunt.nl/hulpmiddelen/
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Samenstelling van het team, kwaliteiten en 
rolverdeling

Wanneer je weet met welke partners je gaat samenwerken, kun je aan 
de slag gaan met het samenstellen van het team. Het team bestaat 
uit vertegenwoordigers van alle betrokken organisaties. In een sterk 
en daadkrachtig team is relevante expertise aanwezig, is de sfeer 
goed, zijn de lijnen kort en is er een duidelijke verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden. Het is belangrijk dat iedereen zich vrij voelt om 
zich uit te spreken en elkaar feedback te geven. Omdat vaak de wens 
bestaat om een team niet eenmalig maar duurzaam te laten samenwerken 
(ook aan eventuele nieuwe projecten die voortkomen uit een eerste 
project), is de onderlinge relatie van groot belang. 

22.2
Tips

1   Zorg dat de teamleden voldoende bevoegdheden hebben voor 
besluitvorming (bijvoorbeeld over de planning en inbedding in 
het onderwijsprogramma) en dat het team bestaat uit een brede 
vertegenwoordiging vanuit de organisaties. Dat zorgt voor snelheid, 
daadkracht en stabiliteit in het project.

2   Zorg voor een sterke projectleider. Wat prettig werkt, is als de 
projectleider een onafhankelijke, neutrale positie heeft. De projectleider 
heeft dan wat afstand van de dagelijkse reguliere werkzaamheden 
en kan daardoor helemaal focussen op de voortgang van het project. 
Voor partners is dat soms heel prettig, het helpt hun ook om scherp te 
blijven. Een externe projectleider is onafhankelijker dan een interne 
projectleider. Maar een interne projectleider heeft weer kortere 
lijntjes met alle betrokkenen. De projectleider draagt zorg voor de 
voortgang van het samenwerkingsproces, bewaakt de planning en de 
communicatie tussen de partners. Voorwaarde is dat de projectleider 
voldoende bereikbaar is gedurende de week.

3     Bespreek zorgvuldig wat je van elkaar kunt verwachten. Bijvoorbeeld: 
a   Het project is onderdeel van het onderwijsprogramma van de school. 
Didactisch en pedagogisch is de school verantwoordelijk. De school is 
eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het leerproces. 
b   De leerkracht maakt het onderwijs en draagt zorg voor (digitale) 
werkbladen, de omschrijving van projectopdrachten, maar ook een 
goede planning die past binnen de school. De leerkracht zorgt ervoor dat 
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22.2

de leerlingen de opdracht uitvoeren volgens afspraak en communiceert 
daarover met het bedrijf. Ook is de leerkracht verantwoordelijk voor het 
voorbereiden en het begeleiden van het bezoek aan het bedrijf. 
c  Het bedrijf is opdrachtgever en klant, dus… een beetje koning! 
Het bedrijf brengt expertise in, geeft aan waar vragen liggen en kan 
aangeven wat vernieuwend is.

4   Maak duidelijke afspraken over hoe je elkaar kunt bereiken om snel even 
af te stemmen wanneer het nodig is. Vind samen met de partners een 
vorm die prettig is (bijvoorbeeld een appgroep) en die niet te belastend 
is. Zorg dat de projectleider altijd op de hoogte is van afspraken die 
tussen partners gemaakt worden, zodat hij/zij kan blijven volgen wat de 
voortgang is

. 5   Zoek in het eigen netwerk naar extra mensen en breid het team 
daarmee uit als er extra expertise nodig is (bijvoorbeeld van 
iemand met bepaalde ambachtelijke vaardigheden).  

6   Kijk zorgvuldig of het wenselijk is om het team scholing of begeleiding 
aan te bieden om het project succesvol te kunnen ontwerpen en uit te 
kunnen voeren. Denk bijvoorbeeld aan vaardigheden op het gebied van 
het coachen van leerlingen.

Tips
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Voorbeelden

22.2

Concrete hulpmiddelen voor deze 

ontwerpfase vind je op …

Hulp-

middelen

Eligant/Kappert School:  
Eligant Lyceum Zutphen,  eerste jaar Havo en Vwo Technasium

Opdrachtgever:  
Kappert Bouw

Opdracht:  
Kunnen jullie meedenken over vernieuwende manieren om veiligheid op de bouw onder de aandacht te brengen?

Mheenpark/Julianatoren School:  
Veluws College Mheenpark Apeldoorn, mavo 2

Opdrachtgever:  
Kinderpretpark Julianatoren
Opdracht:  
Geef advies over het verbeteren van de veiligheid, de toegankelijkheid of verdienmogelijkheden van het park.

Anne Frank School/gemeente Apeldoorn

School:  
Anne Frank School Apeldoorn, groep 7
Opdrachtgever:  
Gemeente Apeldoorn
Opdracht:  
Ontwerp je speeldroom.

https://educatiepunt.nl/hulpmiddelen/
https://educatiepunt.nl/wij-presenteren-blikopeners-team-kappert-bouw-bv/
https://educatiepunt.nl/wp-content/uploads/2022/02/Blog-Blikopener-Anne-Frank-School-Gemeente-Apeldoorn_24022022.pdf
https://educatiepunt.nl/julianatoren-kunnen-jullie-daar-iets-aan-doen/
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2
Inhoudelijke en praktische verkenning

Voor een fijne samenwerking en een sterk project is het van belang dat 
er duidelijke kaders zijn. In deze derde stap verhelder je met het team de 
randvoorwaarden en stel je het thema vast. Zorg dat alle teamleden weten 
wat ze van elkaar kunnen verwachten en iedereen op één lijn zit. 

1   Bespreek wat de beschikbare tijd is van alle betrokkenen voor het 
ontwikkelen en uitvoeren van het project (in uren of op bepaalde 
werkdagen of in een bepaalde periode). Zijn er vakanties of belangrijke 
periodes bij het bedrijf in de aanloop van het project waar rekening mee 
gehouden moet worden?

2   Bespreek hoe je met elkaar documenten deelt en 
hoe je communiceert. Zorg voor korte lijntjes. 

3     Bespreek met elkaar hoe je ouders en externe 
geïnteresseerden informeert over het project.  
Houd bij externe communicatie rekening met de AVG.

4   Stel vast welke leerlingen of klassen deelnemen, onder begeleiding van 
welke leerkrachten. Meestal is het verstandig om klein te beginnen, met 
bijvoorbeeld één klas, en dan later het project te verbreden.

5   Stel vast hoeveel tijd er per week is voor de leerlingen om aan het 
project te werken en hoe lang het project kan duren. 

 
 

 
6   Beschrijf, vanuit de gewenste waarde voor alle betrokkenen, het 

thema zo nauwkeurig mogelijk. Is het thema actueel en past het bij de 
belevingswereld van de leerlingen? Vanuit het thema werk je later een 
opdracht uit (zie paragraaf 2.4).

7   Ga na hoe draagvlak onder de leerkrachten op school gecreëerd kan 
worden en hoe leerkrachten actief betrokken kunnen worden. Houd 
rekening met wensen, mogelijkheden en visies van leerkrachten. De ene 
leerkracht doe je een groot plezier met een heel innovatieve en open 
invulling, de andere leerkracht sluit graag wat nauwer aan bij zijn of haar 
ervaringen en bekende werkwijzen.

8   Zorg dat de projectleider een projectplan maakt waarin de aanpak 
duidelijk wordt beschreven, waarin de planning is opgenomen en 
waaruit helder wordt wie wat op zich neemt. 

2.3

Tips
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222.3

Planning en beschikbare tijd:

 
Deelname leerlingen:

Waarde voor de school:  

 
Waarde voor de opdrachtgever:

 
 
Communicatie:

Het project wordt uitgevoerd in de periode 7 maart – 22 april. Elke week is 
er een les van 45 minuten en een les van 90 minuten beschikbaar.

25 leerlingen uit groep 7, begeleid door leerkracht Ellen

Leerlingen maken kennis met beroepen in de techniek, leren over 
onderzoek/ontwerpen en ontdekken talenten en interesses. Het plezier 
ervaren van onderzoeken en ontwerpen is ook een belangrijk element. 

De gemeente krijgt ideeën voor de ontwikkeling van een speelbos, die 
heel goed aansluiten bij de doelgroep van het speelbos (kinderen in  
de basisschoolleeftijd)

Projectleider Iris (Educatiepunt) schrijft blogs die door de school  
gedeeld worden met collega’s en ouders.  
Ook worden de berichten via social media gedeeld. 
Ellen en Iris communiceren met elkaar via mail en (voor snelle 
afstemming) via app. Via de app worden ook foto’s gedeeld van 
activiteiten in het project.  

Voorbeeld 

 
Uitkomsten verkenning Blikopener Anne Frank School en 
opdrachtgever gemeente Apeldoorn

Concrete hulpmiddelen voor deze 

ontwerpfase vind je op …

Hulp-

middelen

https://educatiepunt.nl/hulpmiddelen/
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Het ontwerpen van het project 

In hoofdstuk 1 is uitgewerkt wat belangrijke kenmerken van een 
Blikopener zijn en wat voor de leerlingen de waarde is van de 
verschillende kenmerken. In deze vierde stap van het ontwerpproces 
ga je de Blikopener heel concreet invullen. Dit is hét moment waarop 
je kansen kunt pakken om de beschreven waarden daadwerkelijk te 
realiseren. 

1   Werk uit wanneer het project een succes is voor de betrokkenen. Vaak 
liggen bij de opstart van een project direct allerlei goede ideeën op 
tafel. Werk voordat je keuzes maakt eerst uit wanneer het project een 
succes is voor de leerlingen (welke leerdoelen hebben ze bereikt, wat 
hebben ze kunnen uitproberen of ontdekken, met wie hebben ze kunnen 
kennismaken, welk gedrag wil je zien bij de leerlingen, etc.), voor het 
bedrijf (wat zijn de wensen van het bedrijf m.b.t. de output) en voor de 
school (wat willen de leerkrachten leren of ontdekken, wat willen ze naar 
ouders of externen graag laten zien).

2   Formuleer met het bedrijf een uitdagende opdracht waar de leerlingen 
mee aan de slag gaan. Zorg dat de opdracht sturing geeft, maar ook 
ruimte biedt aan leerlingen om eigen keuzes te maken. Check wel de 
uitvoerbaarheid van het werken met verschillende deelvragen. Welke 
begeleiding vraagt het bijvoorbeeld? Informeer het bedrijf over wat kan 
worden verwacht van de leerlingen, gezien hun leeftijd, ontwikkeling en 
voorkennis.

3   Sluit bij de inrichting van het project aan bij de onderwijskundige visie van 
de school (bijvoorbeeld werken vanuit veel vrijheid van leerlingen). Bepaal 
of je wilt werken vanuit één vak, meerdere vakken, een schoolbreed thema 

of een werkwijze/methode zoals Blink of Jeelo. Een Blikopener 
biedt veel kansen voor het verbinden van meerdere vakken. De 

praktijkopdracht is een aansprekende context, waar bijvoorbeeld lesstof 
mee geoefend of geïllustreerd kan worden.

4   Verbind in het voortgezet onderwijs het project met de LOB-leerlijn 
(loopbaanoriëntatie en -begeleiding), omdat een Blikopener 
leerlingen nieuwe inzichten kan geven over hun interesses, talenten en 
mogelijkheden Het project biedt waardevolle input voor bijvoorbeeld 
mentor-/coachgesprekken.

5   Verken mogelijkheden om een diversiteit aan werkvormen in te zetten, 
zodat leerlingen werkvormen kunnen kiezen die aansluiten bij hun 
interesses en manier van werken.

6   Bied de leerlingen voldoende structuur bij het werken aan hun opdracht 
(onderzoek en/of ontwerp). Verzamel alle benodigde informatie in een 
leerlingenboekje, zodat de leerlingen goed weten wat van hen verwacht 
wordt. Deze structuur draagt bij aan de ruimte en vrijheid voor de 
leerling!

7   Denk aan kansen die het project biedt om leerlingen niet alleen met de 
inhoud van de vraag aan de slag te laten gaan, maar ook bijvoorbeeld te 
laten oefenen met vaardigheden als: een afspraak maken via de telefoon, 
de route naar een bedrijf uitzoeken, vragen stellen aan de betrokkenen 
binnen het bedrijf en actief bijdragen aan een brainstorm, presenteren.

22.4

Tips
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8   Ga na of het waardevol is om een kunstenaar of een kunstdocent in te 
schakelen bij de uitvoering van het project. Zij kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren. Zo kunnen zij: a) leerlingen helpen zich comfortabel 
te voelen aan het begin van een (nog onzeker) onderzoeks- of 
ontwerpproces, b) leerlingen helpen om eigen keuzes te maken in het 
project zodat ze zich echt eigenaar voelen van hun werk, c) leerlingen 
helpen om eerst met plezier van alles te verkennen zonder meteen 
naar een eindproduct toe te werken, d) helpen met het maken van een 
ontwerp voor de presentatie (bijvoorbeeld een maquette, een video, 
foto’s, een tekening) en e) helpen met de reflectie (inzet van andere 
vormen dan alleen een gesprek).

9    Overweeg om gastdocenten op school uit te nodigen (vanuit het bedrijf 
of vanuit andere organisaties) wanneer leerlingen behoefte hebben aan 
bijzondere expertise. Maak samen met de gastdocent een gedetailleerd 
plan voor de aanpak van de gastles. 

10   Zorg voor een aansprekende opening van het project (op school of bij 
het bedrijf ), waarin de leerlingen op een creatieve manier meegenomen 
worden in het verhaal. Op basisscholen kan een theatrale aanpak een 
goede keus zijn.

11    Organiseer voor de leerlingen een bezoek aan het bedrijf. Leerlingen 
kunnen op locatie kennismaken met het bedrijf, achter de 
schermen kijken bij de werkzaamheden en kennismaken met 
beroepen. Bovendien kunnen ze delen van hun onderzoek 
uitvoeren.

12    Maak voor de leerlingen en leerkrachten in de klas een wand met 
projectinformatie. Maak op de wand zichtbaar wat de vraag van het 
bedrijf is, met welke (deel)vragen de leerlingen aan de slag gaan, welke 
antwoorden ze vinden, et cetera. Overweeg ook om de klas in te richten 
met materialen van het bedrijf (zoals een banner, producten). Zo blijft 
het project steeds goed zichtbaar en kun je er ook over in gesprek met 
collega’s en ouders.

 13    Zorg voor een eindpresentatie die voor zowel het bedrijf als de 
leerlingen prikkelend maar ook ontspannen is. Het is een moment 
waarop alle betrokkenen trots kunnen zijn op de samenwerking en de 
bereikte resultaten. 

14   Geef reflectie door de leerlingen op het proces en het product een 
bewuste plek. Kies een methodiek die je wilt gebruiken, ruim er 
voldoende tijd voor in en bereid de leerlingen op de reflectie voor door 
het aan het begin van het project te vragen wat ze willen leren tijdens 
het project. Niet alleen aan het eind van het project maar ook tussentijds 
kun je al ruimte maken voor reflectie. 

15   Bedenk dat een Blikopener goede mogelijkheden biedt om het 
basisonderwijs met het voortgezet onderwijs te verbinden. De vragen 
waar leerlingen van twee scholen mee aan de slag gaan, kunnen elkaar 
goed aanvullen, wat mogelijkheden biedt voor samenwerking in 

verschillende vormen.

22.4

Tips
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22
Voorbeelden

2.4

Concrete hulpmiddelen voor deze 

ontwerpfase vind je op …

Hulp-

middelen

Mheenpark/Julianatoren:  
insteek LOB School:  

Veluws College Mheenpark Apeldoorn, mavo 2
Opdrachtgever:  
Kinderpretpark Julianatoren
Opdracht:  
Geef advies over het verbeteren van de veiligheid, de toegankelijkheid of verdienmogelijkheden van het park.

School:  
Kompaan College Zutphen, vmbo 4
Opdrachtgever:  
Anne Flokstraschool VSO Zutphen
Opdracht:  
Kunnen jullie onze leerlingen iets vertellen en laten zien over Zutphen in de middeleeuwen?

Polbeek/Stedelijk:  
insteek werken vanuit vrijheid/ 
keuzeruimte

School:  
Stedelijk Lyceum Zutphen,  havo 3 en vwo 3

Opdrachtgever:  
woonzorgcentrum de Polbeek
Opdracht:  
Kunnen jullie meedenken over de inzet van vrijwilligers in de leeftijd van 12 – 21 jaar om de eenzaamheid van ouderen te verminderen? deelthema’s: inzet technologie, bewegingsactiviteiten, werven van vrijwilligers, kosten/opbrengsten van vrijwilligers)

 Auteur Wendy Kers, decaan Veluws 
College Mheenpark. Publicatie in 
tijdschrift ‘Bij de les’, oktober 2020, 
uitgave NVSNVL.

Kompaan/Anne Flokstraschool:  
insteek: een Blikopener als stage

https://educatiepunt.nl/hulpmiddelen/
https://educatiepunt.nl/wp-content/uploads/2021/06/Blog-Presentatie-Blikopener-Stedelijk-en-Polbeek-3.pdf
https://educatiepunt.nl/wp-content/uploads/2021/10/Artikel-Wendy-Kers-Blikopeners-Bij-de-les-nov-2020-A3.pdf?fbclid=IwAR03PvCzYbXEppTNl5PjcI0PRMqYXoTcY2pspuuVinB46Wg_zwBO-cC4y3E
https://educatiepunt.nl/wp-content/uploads/2021/11/Blog-4-Blikopener-Anne-Flokstra-KompaanCollege-fase-2-.pdf
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Een succesvolle uitvoering 

En dan is daar het moment waar het allemaal om begonnen is: de 
uitvoering van het project! Met een sterk projectontwerp ben je daar goed 
op voorbereid. De uitvoering is een expliciete stap in deze toolkit, omdat 
juist in de uitvoering zichtbaar wordt hoe de samenwerking functioneert. 
Lukt het om de organisatieculturen goed met elkaar te verbinden? Is er 
begrip over en weer voor mogelijkheden maar ook beperkingen? Is er op 
tijd contact als er tussentijdse aanpassing van het project nodig is? Houdt 
iedereen goed rekening met elkaar? Wordt de beschikbare expertise van 
alle betrokkenen goed benut?

1   Bewaak de gemaakte afspraken. Aan het begin van een project 
zijn goede afspraken gemaakt over de verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden. Als de projectleider verwarring ziet ontstaan 
doordat na verloop van tijd afspraken vergeten worden, kan hij/zij het 
project verder helpen door de afspraken weer onder de aandacht te 
brengen door ze met betrokkenen persoonlijk te bespreken. Zo ontstaat 
meer inzage in elkaars werkcultuur en motivatie of zorgen.

2   Houd een goede balans tussen duidelijkheid en wendbaarheid. Het is 
prettig te werken vanuit een duidelijk plan, maar ook wendbaarheid is 
van belang. Houd rekening met de dynamiek van alle partijen en beweeg 
met elkaar mee als het mogelijk is. Zorg voor korte lijntjes tussen alle 
betrokkenen en leer van elkaar. 

3   Zorg voor een zorgvuldige afstemming met het bedrijf bij het organiseren 
van activiteiten op locatie. Het is belangrijk dat alle betrokkenen op 

locatie weten wat de doelen van het bezoek voor de 
leerlingen zijn en wat hun rol is bij het ontvangen van de 

leerlingen. Zijn ook de veiligheidsregels helder? Een leerkracht kan de 
rol van bruggenbouwer tussen de leerlingen en de gastheer/-vrouw op 
zich nemen: door om uitleg te vragen als dingen mogelijk niet begrepen 
worden, door leerlingen vragen te stellen om hen te helpen nadenken en 
door het bedrijf een seintje te geven als de aandacht van de leerlingen 
verslapt en misschien beter overgegaan kan worden naar de volgende 
activiteit of werkvorm.  

4   Onderzoek de mogelijkheden van online samenwerking als het lastig is 
om elkaar te ontmoeten, vanwege coronabeperkingen of bijvoorbeeld 
omdat een bedrijf of gastdocent niet in de buurt gevestigd is/woont.  
Er zijn vele voorbeelden van geschikte werkvormen beschikbaar. 

5   Vier met de leerlingen de successen! En deel met trots de ervaringen 
en resultaten met collega’s op school, met ouders, met collega’s in het 
bedrijf en met andere extern geïnteresseerden. Het is voor veel mensen 
verrassend om te zien hoe waardevol de verbinding van leerlingen met 
bedrijven is, voor alle betrokkenen!

22.5

Tips
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Voorbeelden

2.5
Concrete hulpmiddelen voor deze 

ontwerpfase vind je op …

Hulp-

middelen
Kompaan College/ 
Studio Nico Wissing

Sprengeloo/ 
Zorggroep Apeldoorn

School:  
Kompaan College Zutphen, mavo XL jaar 1

Opdrachtgever:  
Studio Nico Wissing tuin- en landschapsarchitectuur

Opdracht:  
Ontwerp groene elementen in de klas waarbij een goede luchtkwaliteit een vereiste is. 

School:  
Veluws College Walterbosch Apeldoorn, Technasium VWO 5

Opdrachtgever:  
Topsportcentrum Omnisport
Opdracht:  
Ontwerp een loopbrug, ontwikkel oplossingen om het sportcafé aantrekkelijker te maken of geef advies over materialen om popconcerten goedkoper te kunnen organiseren.

School:  
Sprengeloo Apeldoorn, VMBO 3 en 4
Opdrachtgever:  
Zorggroep Apeldoorn (m.m.v. werkgeversvereniging Zorg en Welzijn)

Opdracht:  
Maak filmpjes over beroepen in de zorg, gekoppeld aan jullie eigen talenten.

Technasium Walterbosch/ 
Omnisport

https://educatiepunt.nl/hulpmiddelen/
https://educatiepunt.nl/wp-content/uploads/2021/02/Blog-presentatie-Klimaat-in-de-Klas.pdf 
https://educatiepunt.nl/wp-content/uploads/2021/02/Blog-opstart-Sprengeloo-en-ZGA-12feb2021.pdf 
https://educatiepunt.nl/hersenkraken-over-vluchtwegen-takels-en-zichtlijnen/ 
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Afronding, evaluatie en vervolg

Als een project met succes is uitgevoerd en de leerlingen hebben 
gereflecteerd op hun ervaringen, dan volgt er voor het organiserende 
team nog een afrondende stap. Als je met elkaar terugkijkt naar de 
ervaringen, benoemt wat er geleerd is over succesfactoren en valkuilen, 
dan kun je vooruitkijken naar de toekomst. 

1   Plan de evaluatie kort na de uitvoering in. Reserveer 
voldoende tijd en werk met een duidelijke agenda. 
Het is belangrijk dat een brede groep betrokkenen 
aanwezig is. Mogelijk kunnen ook leerlingen een rol 
vervullen. De projectleider is verantwoordelijk voor de 
evaluatie, de verslaglegging en de follow-up. 

2   Kijk bij de evaluatie terug naar de succesfactoren en doelen die aan het 
begin van de samenwerking geformuleerd zijn.  

3   Formuleer waar mogelijk vanuit de opgebouwde samenwerking ideeën 
over een vervolg. Welke kansen zien jullie met elkaar? Kan er door 
leerlingen doorgewerkt worden aan een verdieping van de uitkomsten 
van het project? Kan het project het jaar erna herhaald worden met een 
andere groep leerlingen? Of zijn er ideeën over samenwerking in de 
toekomst aan een heel ander thema?

4   Betrek bij het gesprek, zeker ook vanwege de kansen op verduurzaming 
van de samenwerking, ook eindverantwoordelijke directeuren/
bestuurders.  

22.6

Tips
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Voorbeelden van follow-up: 

 
Van advies tot uitvoering 
 
In een Blikopener is het product vaak een advies. Regelmatig is de 
opdrachtgever zo enthousiast dat gevraagd wordt om hulp bij het 
realiseren van het advies!

De leerlingen van het Eligant Lyceum en de 
directeur van Kappert Bouw gaan de app 
realiseren die door de leerlingen is  
aangeraden als nieuwe manier om veiligheid 
onder de aandacht te brengen van werknemers 
op de bouwplaats. 

 
 
 
De leerlingen van het Technasium van het Eligant 
Lyceum werkten een compleet ontwerp uit voor 
de tuin van de Polbeek. Uit de Blikopener van 
het jaar ervoor kwam namelijk naar voren dat 
tuinieren een activiteit is die voor zowel jongeren 
als ouderen aansprekend is.

2.6

Concrete hulpmiddelen voor deze 

ontwerpfase vind je op …

Hulp-

middelen
Blijvende samenwerking

De leerlingen van de Walter Gillijnsschool hebben maquettes gemaakt van 
onderdelen voor een beleefpad voor de bewoners van activiteitencentrum  
’t Trefhûs. Beide organisaties spraken af elkaars activiteitenkalenders jaarlijks 
naast elkaar te leggen om mooie kansen te ontdekken om de leerlingen en de 
bewoners met elkaar in contact te brengen. Daarnaast wordt gekeken of de 
leerlingen ook betrokken kunnen worden bij het realiseren van het beleefpad. 

Meer  

info Meer  

info

Wat al afgesproken is, is dat de 
bewoners van ’t Trefhûs op de 
paasmarkt van de school staan en 
dat de opbrengst van de hele markt 
bestemd is voor het realiseren van 
het beleefpad!

https://educatiepunt.nl/hulpmiddelen/
https://educatiepunt.nl/eligant-lyceum-en-kappert-bouw-bouwen-samen-door/
https://educatiepunt.nl/wp-content/uploads/2022/03/Blog-Een-tuinontwerp-met-geur-en-kleur-Polbeek-ism-Eligant-Lyceum.pdf 
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Colofon

Blikopeners zijn tot stand gekomen met financiële steun van de provincie 
Gelderland en met enthousiaste inzet van diverse scholen, bedrijven en 
organisaties in Zutphen en Apeldoorn.

Samenstelling en tekst toolkit:  
Iris van de Kamp en Wendy Dienske

Grafisch ontwerp:  
Studio Macloes

Educatiepunt, juli 2022

www.educatiepunt.nl 

https://macloes.nu

