
Verwonder tocht rondom de kwartiermaker 
 
De tocht zal langs vier verschillende punten komen. 
Hieronder worden deze punten beschreven en zie je 
ook de opdracht die bij deze locatie hoort.  
 
De start is vanaf de school de Kwartiermaker. Ik 
verteld de deelnemers dat ik hen ga meenemen in het 
ontwikkelen van een verwonder toch. Zo geef ik aan 
dat ik mijn eigen denkproces herhaal en dat er per 
opdracht steeds meer verantwoordelijke bij de 
deelnemer komt te liggen om een vulling van deze 
tocht te maken.  
 
 

Stop 1 - De toren 
 
Doel: Laten zien hoe je didactische modellen en 
leertheorieën visueel kan maken.  
 
Deze opdracht wordt helemaal door mij gestuurd. Zij 
ervaren hoe het is om deel te nemen aan een 
buitenactiviteit. Voor- en achteraf bespreek ik 
bepaalde denkstappen om tot een soortgelijke 
opdracht te komen. 
 
Activiteit: Ik bespreek met de deelnemers dat we aan 
een sociale vraagstuk gaan werken. Zij krijgen van mij 
de vraag: je krijgt 100.000 euro om iets in deze wijk te 
doen. Waar zou je dit aan besteden. Zij gaan op de 
eerste verdieping van de toren staan en brainstormen 
samen 2 minuten. Elke verdieping heeft echter zijn 
eigen bril waar de deelnemers moeten kijken. De 
geografische zienswijze beschrijft dat er met vijf 
verschillende brillen naar vraagstukken gekeken kan 
worden. Verdieping 1 kijkt met een natuurlijke bril 
naar het vraagstuk. Na 2 minuten gaat iedereen naar 
de volgende verdieping. Op verdieping 2 
brainstormen zij 2 minuten met de economische bril. 
Op verdieping 3 brainstormen zij met een culturele 
bril. Aangekomen bij verdieping 4 denken zij volgens 
de demografische bril. Eenmaal op de top 
aangekomen denken zij voor een laatste keer via een 
politieke bril na over dit vraagstuk. Daarna komen zij 
tot een aanbeveling voor de wijk.  



Zij stapelen letterlijk verder op de ideeën van voorgaande verdiepingen. Daarnaast krijgen zij 
bij elke verdieping hoger een beter beeld van de wijk en kan dit leiden tot nieuwe inzichten.  
 

Stop 2 - korte benoeming werkvormen, inspiratie en opdrachten 
 
Bij deze stop vertel ik kort een 
aantal werkvormen die geschikt 
zijn als je in de wijk wilt werken. 
Denk hierbij aan een associatie 
opdrachten (mensen in huizen 
beschrijven), gebruik maken van 
straatnamen als leer aanleiding. 
Ruimte laten voor onverwachte 
dingen (zeker bij jongere 
kinderen). Dieren of natuur in de 
omgeving gebruiken als 
gespreksonderwerp. Of de 
indeling van bepaalde wijken, 
pleinen, speelplaatsen etc.  
 

Stop 3 - Shell en Helicon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doel: Deelnemers oefenen met het ontdekken van contrasten in de wijk. Deelnemers 
oefenen met het gebruiken van deze contrasten in hun onderwijs.  
 
De deelnemers worden bij deze activiteit al zelf aan het denken gezet. Zij maken een stap 
van zelf ervaren naar begeleid ontwikkelen. Ik begeleid waar nodig. De groep wordt hiervoor 
het eerste in twee groepen gedeeld. Op deze manier kunnen zij nog leunen op kennis van 
anderen (voorkeur PO/VO, MBO/HBO/Uni).  
 
Activiteit: We komen aan bij de de kruising. Ik benoem dat deze plek mij aansprak door een 
bepaald contrast in de wijk. Het contrast is het Helicon College, die veel bezig is met 
duurzaamheid en groene ontwikkeling en het tankstation waar juist veel vervuiling van 



vandaan komt. Zodra de deelnemers dit contract hebben ontdekt gaan zij in twee groepen 
uiteen. Samen bedenken zij een thema die aansluit bij dit contrast en een opdracht die zou 
kunnen passen bij deze trigger. Zij ervaren dat zo’n contrast een trigger kan zijn om een 
gesprek te starten of om verder onderzoek te doen.  
 

Stop 4 - Steiger JBZ 
 
Doel: De deelnemers ervaren hoe zij 
geschiedenis kunnen koppelen aan het 
werken in de wijk. Zij ervaren hoe het is 
om vragen te ontvangen uit de 
Taxonomie van Bloom 
 
Activiteit: Ik introduceer het kunstwerk 
van Monet. Hij is de eerste schilder 
geweest die reflectie van water op een 

realistische manier heeft kunnen verwerken in zijn schilderijen. Dit gaan wij zelf ook 
proberen. Iedereen krijgt een a4 en een potlood. Zij mogen een plek op de steiger zoeken 
en proberen om een kunstwerk met reflectie te maken. Tijdens het werken stel ik vragen die 
afgeleid zijn van de Taxonomie van Bloom. Deze bespreek ik achteraf met de deelnemers. 
Hoe ervaarde zij deze vragen, wat deed dat met hen in hun proces.  
 



Stop 5 - Buurtplein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doel: De deelnemers ontwikkelen hun eigen activiteit aan de hand van het onderzoekend en 
ontdekkend leren.  
 
Activiteit: De deelnemers ontvangen de cirkel van Onderzoekend en Ontwerpend leren. Ik 
leg kort uit hoe ze werkt. Daarna gaan zij bedenken hoe zij dit plein kunnen gebruiken om 
een voor hun eigen klas/leerjaar een opdracht te bedenken die aansluit bij de methode van 
onderzoekend en ontwerpend leren. Dit kunnen zij eventueel in tweetallen doen.  


