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Laatste keer schutten was niet meer mogelijk in Deventer sluis

En toen ging de Prins Bernhardsluis en daarmee ook de 
Deventer binnenhaven maandag van het ene op het andere 
moment dicht. Letterlijk. Nog één laatste keer schutten wilden 
we wel, maar was niet meer mogelijk, zegt
gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman.
Yang Yang Chiu 08-08-18, 08:59

mailto:a.embrechts@saxion.nl


Programma (45 min)

1. Korte introductie – wandelbrillen (5-10 min)
2. Gezamenlijke wandeling Deventer Sluis (15 min)
3. Deventer Sluis in breder perspectief (10 min)
4. Vragen/Afsluiting (10 min)



Laat kinderen van jongs af aan al alle 
mogelijkheden van de wereld zien: 

beelden van kinderen over eigen 
kunnen en interesses ontstaan al op 

zeer jonge leeftijd!

Wat wil je met 
inspirerend onderwijs 
bereiken en waarom?

….. keuzes en beelden 
van kinderen….

https://www.npr.org/sections/alltechconsidered/
2014/10/06/345799830/the-forgotten-female-programmers-who-created-modern-tech

https://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2014/10/06/345799830/the-forgotten-female-programmers-who-created-modern-tech
https://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2014/10/06/345799830/the-forgotten-female-programmers-who-created-modern-tech


Deventer Sluis
wandeling

Al Germaanse Nederzetting in 3e en 4e eeuw (munten gevonden)

Deventer: een van de vijf oudste steden van Nederland
952 – Deventer = stad, 1123 stadsrechten

IJssel belangrijke rol geschiedenis Deventer. Vissers, boeren en handelaren

vestigen zich op de oevers van de IJssel



Wat wil je met 
cultuureducatie?

Wandelbrillen op
basis van de 
geografische kubus

Ruimtelijke bril

Politieke bril

Historische bril

Economische bril
Sociale bril

Natuurlijke bril

Culturele bril



Naar een 
samenhangend 
geheel…

Curriculum.nu

Curriculum

•21e eeuwse vaardigheden
•Beoordelen en evalueren
•Curriculum.nu
•Kerndoelen en leergebieden

•Kunstdisciplines en erfgoed
•Leereffecten
•Leerlijnen en leerplankaders

•Lesmethoden
•Maakonderwijs

•Vakintegratie

•Voorschoolse cultuureducatie

https://www.curriculum.nu/voorstellen/kunst-cultuur/

https://www.lkca.nl/primair-onderwijs/skills21kunst
https://www.lkca.nl/primair-onderwijs/beoordelen
https://www.lkca.nl/primair-onderwijs/curriculumnu
https://www.lkca.nl/primair-onderwijs/kerndoelen-po
https://www.lkca.nl/primair-onderwijs/disciplines
https://www.lkca.nl/primair-onderwijs/leereffecten
https://www.lkca.nl/primair-onderwijs/leerlijnen
https://www.lkca.nl/primair-onderwijs/lesmethoden
https://www.lkca.nl/primair-onderwijs/maakonderwijs
https://www.lkca.nl/primair-onderwijs/vakintegratie
https://www.lkca.nl/primair-onderwijs/voorschoolse-cultuureducatie
https://www.curriculum.nu/voorstellen/kunst-cultuur/


Omgevingsonderwijs

Cultuureducatie op
de vierkante 
kilometer

https://www.sallandtv.nl/2018/08/06/sluis-bij-deventer-is-per-direct-dicht/

https://www.sallandtv.nl/2018/08/06/sluis-bij-deventer-is-per-direct-dicht/


Deventer Sluis
wandeling

De schutsluis heeft drie sluishoofden waarmee in twee stappen kan

worden geschut. De kolklengtes zijn 40,40 en 22,85 m. 
Elk Sluishoofd is voorzien van een dubbele set puntdeuren die 
zowel naar binnen als naar buiten keren.

Als gevolg van de grote verschillen in waterhoogte van de 

Gelderse IJssel ten opzichte van de Deventer Industriehaven
en het Overijsselskanaal is elk sluishoofd voorzien
van een dubbel set puntdeuren. 

De ene helft keert daarbij naar binnen de andere helft naar buiten.

communicerende vaten

Stijgen in sluizen

De kracht van water in een sluis valt niet te
onderschatten! Het water wordt immers met
een enorme druk de sluis ingeperst waardoor
er hevige stromingen in de sluis ontstaan.

Dalen in sluizen
Het komt namelijk nogal voor dat boten bij het

dalen in de sluis simpelweg blijven hangen. 
Letterlijk "zweven" boven het water doordat
de touwen zijn vastgemaakt.



Omgevingsonderwijs
en het nieuws

https://www.sallandtv.nl/2018/08/06/sluis-bij-deventer-is-per-direct-dicht/

Sluis bij Deventer is per direct dicht
FOTO: Salland TV ARCHIEF. De sluis van de haven in 
Deventer is per direct gesloten. Schepen kunnen voorlopig
niet de haven in en uit. Dat is gebeurd op verzoek van 
Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hoe lang deze
situatie duurt is afhankelijk van de waterstand in de 
IJssel. Door de droogte is het waterpeil van de IJssel zeer
laag namelijk NAP + 0,93 meter. De waterstand in de 
haven en Overijssels kanaal is NAP +5,75 meter. Dit is een
verschil van circa 4,82 meter. Dat verschil is groter dan
waar de sluisdeuren voor zijn ontworpen. Als de 
sluisdeuren het begeven, dan stroomt de haven leeg en 
ook de achterliggende waterwegen tot aan Lemelerveld. 
Dat heeft zeer ernstige gevolgen, voor velen in het
gebied.

https://www.sallandtv.nl/2018/08/06/sluis-bij-deventer-is-per-direct-dicht/


Omgevingsonderwijs
en het nieuws

Toen ik anderhalf jaar geleden verhuisde naar
Deventer, deed ik mijn vriendin een historische
atlas van de stad cadeau. Stiekem ook een beetje
voor mezelf geef ik toe: als historicus ben ik nog
steeds nieuwsgierig naar het verleden van de
plaatsen waar ik kom en woon.

Een van de verhalen uit de atlas is dat van Deventer

Dubbelstad: het ambitieuze voornemen van de
gemeente in de jaren ’50 om de stad uit te breiden
naar de overkant van de IJssel, en als het ware te

verdubbelen. Aan de westelijke oever moest in
spiegelbeeld een geheel nieuw stadsdeel komen.
Deventer zou in twintig jaar tijd moeten groeien van
50.000 naar 250.000 inwoners, met grote nieuwe

woonwijken, nieuwe fabrieken en zelfs een
universiteit. Grootse plannen werden verzonnen,
tekeningen gemaakt, en onderzoeken gedaan.

De belangrijkste aanleiding was de dreigende
overbevolking in ‘randstad Holland’, aldus de
burgemeester in 1959.



De verschillende 
brillen

De culturele bril

Waterwegen en 
cultuur, de Hanze

Deventer Hanzestad

https://schooltv.nl/video/high-speed-history-wat-is-de-hanze

Rondlopen in de Deventer binnenstad toont de invloed van deze belangrijke

periode voor de stad Deventer (9:25)

Koggeschip

Deventer Colmschate

https://schooltv.nl/video/high-speed-history-wat-is-de-hanze


De verschillende 
brillen

De culturele bril

Waterwegen en 
cultuur, de Hanze

Deventer Hanzestad
Het oudste stenenhuis van Nederland

De Proosdij in Deventer is het oudste
nog bestaande stenen woonhuis
in Nederland (1130).

De geschiedenis van de Deventer koek gaat

terug tot in de middeleeuwen:  het eerst
bekende koekbakkersbedrijf dateert van 
1417. Er werd koek verhandeld naar Hanzestenden Bergen (Noorwegen).



De Hanze route…

Mogelijkheden voor
inspirerend
onderwijs en 
talentontwikkeling

Herken je de brillen?

Thematisch werken..
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-de-hanze

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-de-hanze


De verschillende 
brillen

De culturele bril

Waterwegen en 
cultuur, de Hanze

Deventer Hanzestad - scheepsvaart

https://schooltv.nl/video/een-koggeschip-in-de-ijssel-wat-doet-

een-scheepsarcheoloog

Koggeschip in de IJssel

https://schooltv.nl/video/een-koggeschip-in-de-ijssel-wat-doet-een-scheepsarcheoloog
https://schooltv.nl/video/een-koggeschip-in-de-ijssel-wat-doet-een-scheepsarcheoloog


De verschillende 
brillen

Deventer Hanzestad - scheepsvaart



De verschillende 
brillen

De culturele bril

Waterwegen en 
cultuur, de Hanze

Deventer Hanzestad - scheepsvaart



Mooie projecten 
met 
cultuurhistorisch 
erfgoed

https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-stadsplanning-

met-oude-kaarten

Ruimtelijke, natuurlijke en historische bril

https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-stadsplanning-met-oude-kaarten
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Wie is de schilder van de Aardappeleters?

Kun je in je eigen woorden uitleggen wat 

een archeoloog doet?

Kun je een schilderij in de stijl van 
Mondriaan maken?

Wat gebeurt er als je de kleuren blauw 

en geel mengt?

Kun je een paradijs voor vissen 

ontwerpen? 

Kun je door delen van verschillende insecten te combineren een nieuw insect ontwerpen?

Wat vind je van de stijl van Mondriaan?

Als Vincent van Gogh nu had geleefd, 
hoe zag zijn kunst er dan uit?

Vragen???



Kun je een paradijs voor vissen ontwerp

Als Vincent van Gogh nu had geleefd, 
hoe zag zijn kunst er dan uit?
Wat vind je van de stijl van Mondriaan?

Kun je door delen van verschillende 
insecten te combineren een nieuw insect 
ontwerpen?
Kun je een schilderij in de stijl van 
Mondriaan maken?

Wat gebeurt er als je de kleuren blauw en 
geel mengt?

Kun je in je eigen woorden uitleggen wat 
een archeoloog doet?

Wie is de schilder van de Aardappeleters? 

Creëren

Creëren
Evalueren
Analyseren / Creëren

Toepassen

Begrijpen

Begrijpen
Onthouden

19

Taxonomie van 
Bloom



Afsluiting

Morgen in je klas

Welke andere locaties
zouden interessant 
zijn?



3. Katrollen  



Extra slides…..



W&T ter ondersteuning:
- W&T als middel tot taalondersteuning voor kinderen

met Nederlands als tweede taal

Een 
praktijkvoorbeeld

De Al 
Ummahschool in 
Enschede

Verkennen, vragen stellen, wat 
weten de kinderen al, 

voorspellen/ verwachtingen?

HEEL veel ruimte 
voor taal en 

woordenschat

Samenwerken tijdens onderzoek 
(stap 3-6), beelden/concepten 

bespreken, extra 
woordenschatontwikkeling.

En nog meer 
taal-

ontwikkeling
mogelijk!



MEER INFORMATIE OVER DE W&T-ROUTE NAAR 2020 IS TE VINDEN VIA: 

WWW.TECHYOURFUTURE.NL/WTROUTE2020

W&T ROUTE NAAR

2020
W&T-INSPIRATIESESSIES & WORKSHOPS

Het gehele jaar worden W&T-inspiratiesessies 
en workshops aangeboden voor leerkrachten 
en studenten. De workshops worden in zowel 
Enschede als Deventer georganiseerd en 
hebben een speci! ek W&T-thema. Tijdens de 
workshop worden lesvoorbeelden getest die 
je daarna direct in je eigen school of klas kan 
uitvoeren. Denk hierbij aan Computational 
Thinking, Maker Education, Ruimtevaart in 
de klas, en Fascinerende experimenten.

W&T-THEMABIJEENKOMSTEN

Naast de W&T-Inspiratiesessies & workshops 
kun je ook aan W&T-themabijeenkomsten 
deelnemen. Thema’s die aangeboden worden 
zijn onder andere: W&T en zelfregulatie, 
W&T mindset, W&T burgerschap, taalgericht 
W&T-onderwijs en W&T en het jonge kind.

W&T NETWERKMIDDAGEN EN WEBINARS

Wil je meer weten over hoe andere scholen en 
leerkrachten W&T in hun school integreren? 
Of heb je vragen over het integreren van 
W&T in je eigen klas? Bezoek dan de W&T 
Netwerkmiddagen of sluit aan bij één van 
de online W&T webinars.

W&T VISIEONTWIKKELING, PROFESSIONALI-
SERING EN MAATWERKTRAJECTEN

Ter voorbereiding op schooljaar 2019-2020, 
maar ook in het lopende schooljaar bestaat 
de mogelijkheid om met W&T-visievorming aan 
de slag te gaan. Daarnaast zijn er mogelijkheden 
voor deelname aan W&T-bedrijfsbezoeken, 
gastlessen van techniekambassadeurs en kan 
jouw school gebruikmaken van ondersteuning 
van techniekcoaches of langlopende 
W&T (maatwerk)trajecten. Deelname aan de 
Professionele Leergemeenschap W&T of de 
opleiding tot coördinator Onderzoekend 
en Ontwerpend Leren behoort volgend 
schooljaar ook weer tot de mogelijkheden.

W&T ROUTE NAAR 2020
De W&T-netwerkmiddagen vormen de start van een jaar vol W&T-activiteiten voor scholen 
en leerkrachten om de eigen W&T-route naar 2020 te bepalen. Alle W&T-partners in de regio
bieden daarvoor komend schooljaar samen een ruim aanbod aan inspiratiesessies, 
workshops en webinars. De eerstvolgende activiteiten die gepland staan, zijn:

Computational Thinking/Programmeren in je eigen klas donderdag 20 juni Enschede
W&T Netwerkmiddag Enschede    vrijdag 28 juni Enschede
Computational Thinking/Programmeren in je eigen klas dinsdag 2 juli Deventer

W&T route 
naar 2020



W&T route naar 
2020 20202019

COMPUTATIONAL THINKING
20-06-2019 Enschede
02-07-2019 Deventer

MAKER EDUCATION

VISIEONTWIKKELING W&T
april-juni 2019

W&T WEBINAR

RUIMTEVAART
IN DE KLAS

FASCINERENDE
EXPERIMENTEN

INDRUKWEKKENDE
BOUWWERKEN

W&T WEBINAR

W&T MINDSET

SPELEND EN ONTDEKKEND 
LEREN (JONGE KIND)

W&T EN ZELFREGULATIE

VIRTUAL REALITY - 
SCHOOL & WERK

W&T NETWERKMIDDAG

W&T NETWERKMIDDAG W&T NETWERKMIDDAG

W&T NETWERKMIDDAG

VISIEONTWIKKELING W&T

W&T WEBINAR

TAALGERICHT 
W&T-ONDERWIJS

W&T BURGERSCHAP

Maatwerktrajecten W&T - Techniekcoaches - Techniekambassadeurs -  Gastlessen - Bedrijfsbezoeken - Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren - Professionele Leergemeenschap W&T (PLG W&T)

2019 2020

W
&T

 A
CT

IV
IT

EI
TE

N

28-06-2019 Enschede



Lerende Leraren

16 stichtingen basisonderwijs
300 basisscholen, waarvan

96 opleidingsscholen

Saxion pabo
ROC van Twente

ObT (mobiliteitscentrum)

Onderwijs maak je samen!

Samenwerking op het gebied van
Technologie en onderwijs



Is de leraar de held 
van de toekomst?

Is de leraar de held van de toekomst?




