
Kinderen van nu zijn de makers 
van de toekomst. Toch kiezen nog 
te weinig jongeren voor een creatieve, 
ambachtelijke of technische studie. 
Tijd voor een gezamenlijke 
aanpak van scholen, bedrijven 
en ervaringsdeskundigen!

Een Play>Learn>Do> project
staat in het teken van ontdekken, 
beleven, maken, experimenteren 
en creëren; werken met hoofd, 
hart en handen!

Aansluiting bij schoolprogramma
Een Play > Learn > Do >  project is een uitdagend lesprogramma 
dat we samen met u ontwerpen. Welke thema’s, vakken 
en omgevingsfactoren worden betrokken? Alles is mogelijk 
en bespreekbaar! Afhankelijk van uw wensen zorgen we 
voor maatwerk.

 Uitgangspunten: 
Er is een startopdracht met een kunstzinnig aspect. 
 Hiermee brengen we een creatief onderzoeksproces 
 op gang bij leerlingen: zij gaan zelf oriënteren, 
 onderzoeken, vormen en reflecteren.
Leerlingen gaan op bezoek en voeren een opdracht 
 uit bij een lokaal bedrijf.
Een kunstenaar ondersteunt bij de uitwerking van 
 een kunstopdracht.
Met Pauwkaarten® wordt met kinderen gereflecteerd op   
 de cyclus van het project. Het ontdekken van de eigen rol,   
 drijfveren en leerontwikkeling staat hierin centraal. 
 Dit gebeurt in samenwerking met de leerkracht/IB-er.

Voor wie?
Play > Learn > Do is bedoeld voor 
basisschoolleerlingen van 
groep 5 t/m 8. Het concept kan ook 
toegepast worden binnen het VO. 

Kosten
De kosten voor de school bedragen €5,- per kind. 
Scholen in Zutphen en Lochem kunnen gebruik maken 
van de matchingsregeling van de Muzehof voor een 
bijdrage vanuit het cultuurmenu van €2,50 per kind.
De overige kosten worden betaald uit fondsen. 
Heeft u belangstelling voor dit project, meldt uw 
school dan aan, dan bespreken we uw wensen en de 
financiële dekking van uw project.

- Oriëntatie op jezelf en de wereld om je heen
- Kunstzinnige oriëntatie

Play  Learn  D         
!

Play>Learn>Do> is een initiatief van:

Het Zutphense initiatief Play>Learn>Do>   
laat kinderen in het basisonderwijs op een speelse 
manier kennismaken met techniek- en kunsteducatie. 
Tijdens een Play>Learn>Do> project worden leerlingen 

uitgenodigd bij een bedrijf in de buurt, waar ze de 
wereld van techniek,                         innovatie, kunst en               
nieuwe ambachten                               op eigen wijze 
kunnen ontdekken.

Contact
Voor meer informatie over dit project 
kunt u contact opnemen met 
Educatiepunt Zutphen en Apeldoorn
Wendy Dienske: wendy@educatiepuntzutphen.nl, 
telefoon 06 2622 2478


