
 

 

 

 

 

 

Doet u ook mee met de samenwerking 
tussen Brummense basisscholen, 
bedrijven en instellingen?  
 

Beste directeur, 

 

Maar liefst vijf basisscholen en één VSO-school (Voortgezet Speciaal Onderwijs) in Brummen slaan de handen 

ineen. Doel? Onze kinderen (en uw toekomstige medewerkers) nú al voorbereiden op hun rol in onze 

maatschappij van morgen. Jong kennisnemen van de wereld om hen heen is belangrijk. Niet alleen uit boekjes 

en verhalen, maar vooral vanuit de echte wereld zoals bij u in het bedrijf. Naast kennis willen we hen een 

bredere range aan vaardigheden & attitudes meegeven. Samen met u. Doet u mee? 

 

Leren in de ‘echte’ wereld bevordert de leermotivatie 

Kinderen leren beter als zij de kennis die ze buiten de school opdoen koppelen aan onderwerpen in de klas. Dit 

maakt hun onderwijs betekenisvoller. Vooral voor de meer praktisch getalenteerde leerlingen gaat er een 

wereld open. Daarom willen we heel graag met u samenwerken 

 

Ontmoet nu al uw toekomstige werknemer 

Onze leerlingen, mogelijk uw toekomstige werknemers, 

ontdekken door ons initiatief al op jonge leeftijd uw 

werkzaamheden, uw instelling of bedrijf. Een kans die ze 

anders niet zo snel krijgen. En juist op (zeer) jonge leeftijd 

is dit al van groot belang. Kinderen sluiten beroepen uit 

wanneer ze daar niet vroegtijdig mee in aanraking komen, 

zelfs al in de bovenbouw (groep 7 en 8) van het 

basisonderwijs. Dus al voordat ze naar het voortgezet 

onderwijs gaan. Kortom, uw ondersteuning nú is in 

meerdere opzichten van groot belang.  

Hopelijk wilt u ook uw deuren openzetten voor onze 

leerlingen? 

 

 

Uw gastles of bedrijfsbezoek is heel welkom 

Wij vragen u een gastles en/of bedrijfsbezoek te 

verzorgen. Bent u al zo druk? Geen nood: bij de invulling 

helpen we u graag. Deze activiteit moet wel aansluiten op 

uw expertise en bij een onderwerp dat in de klas aan de 

orde is. Het kan daarbij om een hele klas gaan of een deel 

van een klas. Later kunnen we misschien een activiteit 

organiseren waarbij ook de ouders met hun kinderen uw 

bedrijf of instelling ontdekken. Want ouders zijn natuurlijk 

essentieel bij een toekomstige opleidings- en 

beroepskeuze.   



 

 

 

Meedoen is makkelijk 

In de acht leerjaren in het basisonderwijs komen diverse onderwerpen aan bod waarbij gastlessen en 

bedrijfsexcursies het leren van kinderen verrijken. Deze onderwerpen hebben we al grotendeels op een rij 

staan. Wel zo gemakkelijk; u selecteert hieruit een onderwerp dat optimaal bij u past. Uiteraard is ook uw 

eigen creativiteit meer dan welkom, graag denken we met u mee. 

 

Ondersteuning van een professional 

Gerard Venneman is projectleider bij KWTO. Hij ondersteunt ons. Deze organisatie activeert Wetenschap en 

Techniek in het basisonderwijs. Gerard is gespecialiseerd in samenwerking met bedrijven. Vanaf 2006 deed hij 

veel ervaring op met Platforms Techniek, techniekdagen en techniekweken. Wilt u een excursie of een gastles 

aanbieden? Gerard kan u, samen met ons, inhoudelijk ondersteunen en voorzien van informatie en tips. Zie 

ook https://www.kwto.nl/curriculum-bedrijfsbezoek/  

 

Breder dan techniek en technologie 

Techniek en technologie is bij elke organisatie/bedrijf aan 

de orde. Leerlingen kunnen een bakkerij bezoeken vanuit 

de invalshoek voeding. Echter, techniek kan hier ook zeker 

een rol spelen. Bij bijvoorbeeld een boerderij kan het 

startpunt dieren, planten of voeding zijn, maar ook hier is 

techniek onmisbaar. En bij een technisch bedrijf zijn 

producten en diensten in beeld te brengen die raken aan 

voeding, welzijn, bewegen, mobiliteit, sociale 

redzaamheid en meer. Of neem de hulpmiddelen voor de 

zorg en de (digitale) techniek binnen de zorg zelf. Kortom, het is meer dan sec techniek, het gaat om een 

bredere buitenwereld.  
 

Maakplaats De Villa: een spannende partner 

Bij de samenwerking is ook Maakplaats De Villa in Brummen betrokken. Deze organisatie speelt momenteel al een rol in het 

onderwijs op onze scholen in Brummen. Dit geldt zeker voor wat betreft het tot bloei laten komen van het praktische 

talent. Bij een bedrijfsexcursie of een gastles zou De Villa ook ondersteuning kunnen bieden bij een praktische opdracht. 

 

Ook de gemeente Brummen doet mee 

De gemeente Brummen speelt via de betrokken ambtenaar onderwijs en de bedrijfscontactfunctionaris een 

intermediaire/stimulerende rol. Ook is de gemeente bereid met verschillende diensten een bijdrage te leveren aan 

gastlessen en bedrijfsbezoeken. 

 

Doet u ook mee? Heel graag.                                                                                                                                                              

U kunt uw belangstelling kenbaar maken bij Gerard Venneman, projectleider KWTO: g.venneman@kwto.nl      

06 30 30 37 16 

 

Alvast onze hartelijke dank. 

Met vriendelijke groet, 

 

Per Theeuwes, directeur St. Pancratius - Marlou Vos-De Vries, directeur Kindcentrum Het P@rk –  

Jurgen Berenbroek, directeur basisschool De Ontdekking - Corinne Vlaanderen, directeur De Lans Brummen 

Bert Becker, directeur obs de Rietgors Leuvenheim – Mirjam Rappel, directeur J.H.C Isings Empe 

 

Lees hier het interview met melkveehouder Sander Wijgman over het bedrijfsbezoek van kinderen van groep 3 

van basisschool De Ontdekking en lees hier het interview met betreffende leerkracht Nicole Krooshof. 
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