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Ik ben Emiliana en ik heb een project ontworpen rondom het 

thema van Blink ‘Stadsmakers’ voor groep 5/6. Dit project is mede 
ontstaan door een samenwerking met Huis73, domeinexperts op de Fontys en leerkrachten op 
basisschool de Vlonder. 

 

Mijn project 
 

Ik ben een samenwerking aangegaan met Huis73. Zij kwamen met de opdracht/vraag om 
cultuuronderwijs te linken aan wereldoriëntatie. Deze opdracht was voortgekomen uit de wens van 
veel scholen, namelijk vakoverstijgend werken. Het voordeel hiervan is namelijk dat lesmateriaal 
buiten het cognitieve ook creatieve en sociale vaardigheden aanspreekt. 

 
Blink is een methode waarin de zaakvakken geïntegreerd zijn. Het onderdeel dat met kunst te make 
heeft in deze methode is vaak een eindproduct waar de kinderen na alle lessen pas aan mogen 

werken. Op mijn stageschool vinden ze dit erg jammer. Graag willen zij zien dat je vanaf les 1 al bezig 
bent met het werken aan je eindproduct. Ik heb daarom een koppeling gemaakt van mijn opdracht 
vanuit Huis73 met een thema van Blink. Vanuit mijn stageschool kwam de vraag hoe je de doelen van 

zowel zaak- als kunstvakken passend integreert in een thema van Blink. Voor deze opdracht heb ik 
het thema ‘Stadsmakers’ voor groep 5/6 gebruikt. 
 

In dit project maken de kinderen een maquette van een stad in 
de toekomst. Ik heb beeldende vorming als leidraad gepakt en 
bedacht wat ik wilde bereiken met de kinderen op dit gebied. 

Ik heb daaromheen wereldoriëntatie lessen verzorgd dat 
aansloot bij de creatieve opdrachten. 
Zij beginnen met het tekenen (2D) van hun droomstad. Daarna 

gaan zij experimenteren en stappen zij over van het tekenen 
naar het bouwen (3D). Het bouwen gebeurt in stukjes en alles 
wordt verzameld op een plek in het klaslokaal. Voor kinderen is 

het zichtbaar en zien zij de stad daadwerkelijk ontstaan.  
 

De kinderen krijgen veel vrijheid in dit project. Als leerkracht is het belangrijk dat je de kinderen de 

leiding durft te geven. De kinderen zijn zelf aan het onderzoeken en ontwerpen. Alle lessen voor 
wereldoriëntatie zijn zaakvakken die vakintegratief gegeven zijn. Een ideale oplossing voor 
leerkrachten die werk niet willen opstapelen, maar willen vervangen door een vakgebied.  

 
  



De opbrengsten 

 
Dit project zorgt voor creativiteit bij kinderen. Zij gaan creatief denken, werken 
veel samen en nemen de regie in handen. Dit zijn vaardigheden die kinderen 

nodig hebben in de samenleving. Ook is dit een andere manier van werken, 
waardoor kinderen geprikkeld raken. Docenten krijgen meer energie, omdat het 
zo aanslaat bij de kinderen, aldus M. Alting. 

 
Ik heb zelf verschillende dingen geleerd door het maken van dit project. Ik heb 
geleerd vakoverstijgend onderwijs te ontwerpen waarbij de doelen van 

verschillende vakgebieden tot zijn recht komen. Ik heb dankzij Huis73 de 
methode meer durven loslaten, en ben vanuit een andere hoek begonnen aan 
dit project. Wat wil ik bereiken  hoe ga ik dat doen  welke lessen sluiten 

hierop aan. Ook heb ik geleerd hoe je het creatieve proces van kinderen kunt 
stimuleren. Dus welke vragen kun je stellen aan kinderen om het creatieve 
proces op gang te zetten. Hier ligt de grootste aanwinst vind ik zelf. Met welke 

vragen stimuleer je het creatieve proces bij kinderen? 
 
 
Contact: 

Wil je meer weten over mijn project? Neem dan contact op via: 
emiliana.arts@student.fontys.nl 


