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Wie behoren tot het 
netwerk?
- Ontstaan in 2004

- Havo en vwo

- Aangesloten bij Stichting 
Technasium

- Aangesloten bij een netwerk

- Samenwerkingen in de regio 
(PO/HO/bedrijven)

- Samenwerken én samenleren
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Wat doen we?

Complexe wereld, 
onnodig alle kennis te 
bevatten
Actief sociaal proces
Authentieke context
Interactie met andere
In de echte wereld
Gebruik van 
technologie

Activerende didactiek

Samenwerking

Inspirerende leeromgeving

Vak O&O

Moderne bèta cultuur

Waarom doen we?



Hoe ziet dat er dan uit?

• Projectgestuurd

• Samenwerkend leren

• Problem based

• Competenties

• Vaardigheden

• LOB

• Aansluiting kennis



Hoe ziet dat er dan uit?



Hoe ziet dat er dan uit?



Hoe ziet dat er dan uit?



Organisatie PO-VO project - WHY

• Doorlopende leerlijn PO-VO

• Andere manier van werken en
leren

• Méér in contact met de 
buitenwereld

• Beter voorbereid op het 
vervolgonderwijs

• Bewustere persoonsvorming



Organisatie PO-VO project - HOW

• Elke VO-school participeert

• Twee personen per school

• Elke VO-school minimaal 3 PO-
scholen

• Uren via VO-besturen in 
normjaartaak gezet



Organisatie PO-VO project - WHAT

• Twee projecten

• Kick off bijeenkomst PO

• Vaardigheidslessen

• Videomateriaal

• Online omgeving

• Tussentijdse feedback

• Finaledag

• Beoordelingsmatrix
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Project MUMC+: Gezond eten Gezond leven

Probleem

Gezond Leven is de missie van het Maastricht 
UMC+. Als mensen gezond leven, is dat niet 
alleen prettig voor henzelf, maar dan hoeven ze 
ook minder gauw naar het ziekenhuis. Daarom wil 
het MUMC+ gezond leven bij alle mensen in 
Limburg stimuleren. Gezond eten en drinken is 
daarbij heel belangrijk. Zodat je fit bent, weerstand 
hebt, en niet zo gauw allerlei “welvaartsziekten” 
ontwikkelt (zoals overgewicht, suikerziekte, hart-
en vaatproblemen).

Opdracht

Ouders zetten hun kinderen nog maar al te vaak 
niet al te gezond eten en drinken voor. Denk aan 
limonade, tussendoortjes, vaker vlees dan goed 
is. Ook worden veel kinderen beloond met iets 
lekkers. Het is fijn om iets lekkers te krijgen of te 
pakken. Maar toch, wij denken dat kinderen 
slimmer zijn en meer vertrouwen hebben in 
zichzelf dan ouders denken. Daarom vragen we 
aan jullie: hoe kunnen we ouders opvoeden, zodat 
zij elke dag gezond (en lekker) eten en drinken 
stimuleren in jullie gezin?

De opdrachtgever verwacht dat jullie een 
oplossing bedenken en maken voor ouders, 
zodat zij elke dag gezond eten stimuleren in 
het gezin. 
Oplossingen moeten zo zijn dat ouders deze 
makkelijk kunnen begrijpen, oppakken én 
volhouden. 



Project MUMC+: Uitwerking

Oriëntatie 

• Mindmap / infographic

• Interview met familieleden

Programma van Eisen

Brainstorm

Morfologische tabel

Concept ontwerp

Testen

Eindproduct / prototype

Presentatie



Project MUMC+: Kick off

Startbijeenkomst basisscholen

Theorie en praktijk 
curriculumontwerp

Werkvorm blokken bouwen



Vaardigheidslessen

Brainstormen Morfologische tabel



Beoordeling





Do’s & dont’s

• Communiceren is key

• Maak het niet te groot

• Wees flexibel

• Betrek partners op tijd

• Vraag hulp

• Zeg vaker JA!

• Denk in kansen

• Deel voorbeelden

• Check, check, dubbel check


