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Kansen in Kaart 
Ontwerpspel voor onderwijs in verbinding met de samenleving 

 

 
 
 
Uitdagend leren 
Heeft u als school de wens om projecten te ontwikkelen rondom een thema, die leerlingen uitdagen en 
uitnodigen tot onderzoek en experiment? En wilt u dat de projecten uitgevoerd worden in 
samenwerking met lokale partners?  
 
Het spel ‘Kansen in kaart’ kan ondersteunend zijn bij het ontwerpen van dit soort projecten.  
 
Rijkdom van de samenleving 
Het spel kan ingezet worden om de organisaties, bedrijven, faciliteiten en andere kansen in de omgeving 
van de school in beeld te brengen. Vaak is er meer te beleven dan je denkt!  
 
Hoe werkt het spel? 
Het spel heeft twee soorten kaarten: 

- De hele school doet mee! 

Hierop staan suggesties en denkrichtingen over het betrekken van bijvoorbeeld vakken of 

projecten van de school bij het project. 

- De hele stad doet mee! 

Hierop staan suggesties en denkrichtingen over het betrekken van partners uit de omgeving van 

de school.  

Daarnaast is er een spelbord waarop de kaarten neergelegd kunnen worden zodat er overzicht van 
kansen ontstaat.  
 
Het spel wordt gespeeld door een volledig team, of door een selectie van teamleden. 
 
In overleg met u bepalen we de werkvorm om het spel in te zetten. Zo kunnen er kaarten ‘blind’ 
getrokken worden door de deelnemers om een brainstorm op gang te helpen, er kan een voorselectie 
gemaakt worden van kaarten die één voor één neergelegd worden door de spelleider of iedereen kan 
een kaart kiezen waarover iedereen gaat brainstormen. 
 
Dit levert een enorm potentieel aan kansen op!  
Een sessie wordt altijd afgesloten met het maken van keuzes: uw criteria voor het project worden 
gebruikt om te kiezen welke kansen verzilverd zullen worden. 
 

http://www.educatiepunt.nl/
https://www.facebook.com/educatiepunt/
https://www.linkedin.com/company/educatiepunt/?viewAsMember=true


 

 

Stichting Educatiepunt   
06 262 224 78  •  www.educatiepunt.nl  • Facebook • Linkedin 

 

 

Vervolg 
Met de gekozen kansen voor verbinding binnen en buiten de school bieden een rijke basis en een 
inhoudelijk kader voor een projectontwerp!  
 
Indien gewenst kan het Educatiepunt het ontwerpproces ondersteunen en projectleider zijn in de 
uitvoerende fase.  
 
Belangstelling? 
We komen bij u langs voor een zorgvuldige intake, zodat we goed kunnen aansluiten bij de wensen van 
de school.  
 

 
Contactinformatie  

Wendy Dienske, Educatiepunt Zutphen, 
wendy@educatiepuntzutphen.nl, telefoon 06 2622 2478 

 
Iris van de Kamp, Educatiepunt Apeldoorn, 
iris@educatiepuntapeldoorn.nl, telefoon 06 4721 4907 
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