
 

 

 

 

 

 

 

“Ik in 010: een mooie kans om onze ambities vorm te geven” 
 

Tijdens een anderhalve week durend Ik in 010-project, deden de kinderen van de Jacobusschool in 

Rotterdam allerlei activiteiten rond het thema ‘De wereldkeuken’.  De school werkte hierbij samen 

met twee erfgoedpartners: het Maritiem Museum (Professor Plons) en het Fotomuseum. Karen 

Lankhaar, leerkracht van groep 5/6, vertelt erover. “Het is een hele mooie manier om aandacht te 

besteden aan 21ste-eeuwse vaardigheden.”  

 

Het team van de Jacobusschool in Rotterdam hoefde niet lang na te denken over de deelname aan Ik 

in 010. De school hecht veel waarde aan erfgoededucatie, maar het sloot vooral erg goed aan bij de 

onderwijsvernieuwing die de school heeft ingezet, vertelt Karen. “We zijn op zoek naar 

vernieuwende manieren van leren. We willen kindgericht onderwijs geven, werken vanuit de 

talenten van kinderen en veel aandacht besteden aan 21ste-eeuwse vaardigheden. Dat alles is op 

onze school in ontwikkeling. Toen Ik in 010 op ons pad kwam, zagen we dat als een mooie kans om 

deze ambities vorm te geven.” 

 

Lekkernijen fotograferen 

De Jacobusschool, die elk jaar een schoolbreed project organiseert, besloot om de projectweek dit 

schooljaar (2015-2016) in het teken te zetten van Ik in 010. Bedoeling was om samen met een aantal 

erfgoedpartners, rond een aansprekend thema, een programma te ontwerpen waarin kinderen 

verschillende 21ste-eeuwse vaardigheden oefenen. 

 

“Vanuit Ik in 010 werden de erfgoedpartners aangedragen”, vertelt Karen. “Dat waren het 

Fotomuseum en het Maritiem Museum met de kindertentoonstelling Professor Plons. Ook werden er 

vanuit het project suggesties gedaan voor aansprekende thema’s. Wij hebben gekozen voor het 

thema ‘De wereldkeuken’. Dat past goed bij onze multiculturele schoolpopulatie en geeft veel 

mogelijkheden voor activiteiten. Eerst hebben we geïnventariseerd wat er rond dit thema allemaal 

leeft bij de kinderen, en wat zij erover te weten willen komen. Daarna zijn we met de 

erfgoedpartners om de tafel gaan zitten en hebben we hen de vraag voorgelegd: dit is wat de 

kinderen graag willen. Wat kunnen jullie daarin bieden?” 

 

En dat bleek heel wat te zijn. In een aantal vergaderingen zette team, samen met 

vertegenwoordigers van de erfgoedpartners, een afwisselend programma voor de projectweek in 

elkaar, dat ze ook in samenwerking zouden uitvoeren. Er waren gastlessen, de kinderen gingen op 

bezoek bij de partnerorganisaties, maar voerden bijvoorbeeld ook opdrachten uit waarbij 

verschillende partners waren betrokken, vertelt Karen: “In een gastles van iemand van het 

Fotomuseum leerden de kinderen bijvoorbeeld hoe zij gerechten mooi kunnen fotograferen en waar 

je dan op moet letten. Vervolgens kregen ze de opdracht om in de Markthal foto’s te maken van 

allerlei lekkernijen en gerechten.”  

 

 



 

 

 

 

 

 

Soep ontleden 

Tijdens de projectweek deden de kinderen dus niet alleen activiteiten in de school, maar ook buiten, 

in de stad en op de locaties van de deelnemende erfgoedpartners. Het waren teveel activiteiten om 

allemaal op te noemen, maar Karen geeft een aantal voorbeelden. “In groep 1-2 stond het 

ontdekkend leren centraal. De kinderen zijn eerst op bezoek gegaan bij een Pizzeria om te kijken hoe 

de pizza’s worden gemaakt en om ze te proeven. Daarna hebben ze een pizzeria opgebouwd in de 

school, waar de kinderen zelf pizza’s gingen maken.” 

 

De kinderen van groep 3-4 zijn aan de slag gegaan met onderzoekend leren. Hier stond de vraag 

centraal waar ons eten eigenlijk vandaan komt. “Om daar achter te komen zijn de kinderen 

bijvoorbeeld naar een supermarkt geweest en hebben ze bekeken uit welke landen de producten 

afkomstig zijn”, vertelt Karen. “Maar ook hebben ze een soep minutieus ontleed: welke ingrediënten 

zitten er allemaal in? En waar komen die vandaan? En bij Professor Plons, een kinder-doe-

tentoonstelling in het Maritiem Museum, zagen en hoorden de kinderen hoe producten over de hele 

wereld worden vervoerd.” 

 

Eye-opener 

In de bovenbouw – groep 5 tot 8 – stonden de activiteiten in het teken van de 21ste-eeuwse 

vaardigheid 'probleem oplossen’. “We kozen hiervoor omdat we vaak zien dat leerlingen ergens mee 

stoppen als het even niet lukt of als ze tegen een probleem aanlopen”, vertelt Karen. “De kinderen 

kregen allerlei keukengerei aangereikt en moesten in groepjes uitzoeken wat het is en waarvoor je 

het kunt gebruiken, bijvoorbeeld door op internet te zoeken. Als ze eruit waren, moesten ze 

daarover een presentatie geven, en ook heeft elk groepje een gerecht gemaakt met het keukengerei. 

Naast probleem oplossen, kwamen er ook andere 21ste-eeuwse vaardigheden aan bod, zoals 

onderzoeken, samenwerken, communicatie en mediawijsheid.” 

 

En dat was een eye-opener voor het team, vertelt Karen: dat er bij deze vorm van onderwijs eigenlijk 

vanzelf zoveel verschillende vaardigheden en vakgebieden aan de orde komen: 21ste-eeuwse 

vaardigheden, maar bijvoorbeeld ook taal, rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis. “En het 

grappige is,” vindt Karen, “dat de kinderen helemaal niet het gevoel hebben dat ze hard bezig zijn 

met leren. Ze zijn vooral iets heel erg leuks aan het doen. De kinderen waren super enthousiast en 

vroegen waarom ze niet altijd op deze manier kunnen leren.” 

 

Vaker doen 

Voor de afsluiting van het project werden alle ouders uitgenodigd. Ze konden pizza’s eten, foto’s van 

gerechten bewonderen, soep en andere gerechten proeven, en kregen op allerlei manieren een 

beeld van wat de kinderen allemaal hadden geleerd. Ook de ouders waren erg enthousiast. Het 

smaakt dan ook naar meer, en als het aan het team van de Jacobusschool ligt blijft het niet bij deze 

ene keer, vertelt Karen. “Het project was echt een groot succes, en we zijn zeker van plan om zoiets 

vaker te gaan doen. We weten nog niet of dat weer met dezelfde partners kan, maar zo niet, dan zijn 

er misschien andere Ik in 010-partners waarmee we een project kunnen opzetten. We zijn hierdoor 

ook sterk geïnspireerd om meer vanuit de 21ste-eeuwse vaardigheden te denken. En dat komt niet 

alleen in zo’n projectweek naar voren, maar in het onderwijs van alledag.”  


