
  

 
 
 
 
 
 
 

Educatie-kast vormgeven en stylen 
30 uur (kan eventueel minder in overleg) 

De opdracht (wat ga je doen?): 
De visuele inhoud van een interactieve educatie-kast voor kinderen op een stadsboerderij ontwerpen, 
vormgeven en stylen. 

Opzet en inhoud van de opdracht (hoe ga je dat doen?):  
Op onze stadsboerderij staat een grote lage, lange kast. (afmetingen) Zie het als een soort apothekerskast 
of groot dressoir. In deze kast zitten allemaal deurtjes en lades met daar achter ruimtes van verschillende 
afmetingen. Een soort flat met raampjes en daarachter kleine ruimtes waar je in kan kijken. Kinderen zijn 
nieuwsgierig en vinden het leuk om te ontdekken wat er achter al die deurtjes zit.  

We willen graag dat achter elk deurtje iets leerzaams of leuks te zien is. Er moet een thema bedacht 
worden, dit kun je doen in een brainstorm. Dit thema heeft te maken met de boerderij of het boeren 
leven, dieren, natuur, milieu, duurzaamheid, energie of misschien heb je zelf een goed idee. 

Vervolgens moet dit idee uitgewerkt worden. Dit is je plan van aanpak. Wat wil je laten zien? In welke 
ruimte moet er iets komen te staan? Wat moet er te zien zijn? Wat heb je daar allemaal voor nodig? 

Wanneer dit helder is, en je een GO hebt gekregen, mag je het gaan uitvoeren. Dit betekend dat je voor 
elke ruimte spulletjes verzameld, maakt, knutselt, leent, koopt en ontwerpt. 

Vervolgens kun je jouw idee gaan vormgeven en de educatiekast gaan stylen zodat de kinderen iets 
prikkelends en uitdagends te bekijken hebben. 

Tijdsinvestering (hoeveel uur heb je totaal nodig?): 
Kennis maken en opdracht bespreken (contactmoment stagebegeleiding):    1 uur 
Brainstorm thema (in samenspraak zelfstandig):        1 uur 
Concreet maken ideeën en plan van aanpak (zelfstandig):     3 uur 
Bespreken en Go or No go krijgen (contactmoment stagebegeleiding):    1 uur 
Uitvoeren = benodigdheden organiseren, maken en verzamelen (zelfstandig):             18 uur 
Kast vormgeven en stylen (zelfstandig):        6 uur 

Totaal:            30 uur 

 

Deze tijden zijn richtlijnen. Het kan zijn dat jij meteen aan de slag wilt, of misschien juist wat langer wilt 
brainstormen. Dit kunnen we samen vormgeven in de contactmomenten. 

Maatschappelijke stage van minder dan 30 uur? Het is ook mogelijk om een deel van de kast te ontwerpen 
en stylen. Je kiest dan een paar ruimtes uit die je gaat vormgeven in de uren/tijd die je van school voor je 
maatschappelijke stage hebt gekregen. 

 



 

 

Gewenst eindresultaat (wat wij verwachten om tot een goede afronding te komen): 
Wij verwachten dat je zelfstandig aan de slag kunt en wilt gaan. Dit betekend dat je zelf de inhoud van de 
kast bij elkaar gaat zoeken en maken in de tijd die er voor gegeven is. 

Wij bieden je natuurlijk hulp in de vorm van contactmomenten mocht je vragen hebben of willen 
overleggen. 

Wij verwachten aan het eind van je opdracht dat de boerderij een nieuwe, goed gevulde educatie-kast 
heeft, met spannende inhoud, die mooi vormgegeven is en past binnen  het thema en wat leuk is voor de 
kinderen om te bekijken! 

 


