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‘OUT OF THE BOX’, ZO 
DENKEN KINDEREN

Wat hebben wetenschappers, kunstenaars en 
kinderen met elkaar gemeen? Oplossingen 
verzinnen voor nieuwe problemen! Dit doen 
ze door te experimenteren, te verbeelden 
en out-of-the box te denken. Vaardigheden 
die Lynn in haar knutselboek en workshops 
maar wat graag aanmoedigt. Vele jaren in 
het kunstonderwijs leidden tot een duidelijke 
visie: ga uit van de kinderen als onderzoekers 
en laat hen zoveel mogelijk experimenteren. 
De onafhankelijke sociale onderneming 
Blenders nam een van Lynns creatieve 
workshops onder handen. Hun ambitie: 
dromen en ideeën verbinden met de juiste 
middelen en expertise, om ze op die manier 
te realiseren. Zo leidde Sarahs jarenlange 
ervaring in de buitenschoolse opvang en 
het jeugdwerk tot een nieuw product: 
de DoeDoos. Een doos vol verrassend en 
inspirerend materiaal dat kinderen aanzet tot 
divergent of ‘out-of-the-box’ denken, steeds 
rond een ander thema. 

VOOR ELK WAT WILS

In samenwerking met Lynn was de inhou-
delijke keuze voor een volgende DoeDoos 
snel gemaakt. Herinneringen aan bootjes 
bouwen op het strand bleek een prima basis 
voor een hele waaier aan leermogelijkheden. 

Verschillende uitdagingen sluiten wonderwel 
aan bij allerlei inhouden. Zo stimuleert het 
bouwen van een drijvende boomhut van 
maar liefst 13 verdiepen ruimtelijk inzicht. 
Een eiland met levensgrote ijslolly’s kan 
dienen om het drijf- en zinkvermogen te 
onderzoeken. Al het aangeboden materiaal 
biedt een springplank naar nóg meer moge-
lijkheden. Waarom blijft ijs drijven, als het 
ook gewoon maar water is? En wat gebeurt 
er met je zelfgebouwd bootje wanneer je 
stevig in de zeilen blaast of wanneer er 
storm op zee is? Misschien kan je hierdoor 
het effect van het klimaat wel onderzoeken. 
Geknutselde zeemeermannen kunnen het 
vertrekpunt zijn om rond boten en transport 
te werken. Wie weet varen de bootjes wel 
tussen een groepje eilanden die met – 
zelfgemaakte! – bruggetjes verbonden zijn. 
Een stad op palen bouwen kan dan weer 
de link vormen naar de zeespiegelstijging en 
steden van de toekomst. Plastic voorwerpen 
omvormen tot vissen of andere kunstwerkjes 
kan kinderen bewust maken van plastic soup 
en microplastics. Daarnaast kan ook zelf 
gesprokkeld strandjuttersmateriaal de basis 
zijn om recyclage onder de loep te nemen.  
Een kant-en-klaar stappenplan naar een 
afgewerkt product vind je niet in de doos. 
De meegeleverde fiches dagen de begeleider 
uit om met een open opdracht aan de slag 
te gaan. De vrijheid om te experimenteren 
staat centraal, evenals inventief en kritisch 
zijn. Net het ontbreken van een stappenplan 

zorgt dat verschillende leeftijden er mee 
aan de slag kunnen. Kinderen zoeken met 
het aangeboden materiaal zelf naar nieuwe 
mogelijkheden, spelideeën en oplossingen. 
Ze werken samen en gaan verhalend aan de 
slag. Vaardigheden die door gebrek aan tijd 
en ruimte soms op de achtergrond geraken, 
maar in deze veranderende wereld van groot 
belang zijn.

OVERAL INZETBAAR ÉN 
DUURZAAM

De DoeDoos bestaat in verschillende uitvoe-
ringen. De basisversie voorziet materiaal 
voor 1 tot 3 kinderen, de L-versie kan 8 tot 
12 ‘jonge vorsers’ aan en de XL-versie 
is gericht op groepen tot 30 kinderen. 
Het maakt niet uit waar je ermee aan de slag 
gaat: in de klas, thuis, in de buitenschoolse 
opvang, in jeugdbewegingen. Vzw Blenders 
staat voor een duurzame en toekomstge-
richte aanpak. Voor de invulling van de dozen 
werken ze samen met Belgische leveranciers 
die oog hebben voor duurzame materialen. 
De samenstelling van de dozen gebeurt door 
maatwerkbedrijven. 

WIL JE MEER WETEN? 
• www.doedoos.be/collections

• www.lynnbruggeman.be/ 

• www.blenders.be

DE DOEDOOS 
OP DRIFT
Binke D’Haese

Lynn en Sarah, vroeger bouwden ze 
samen vlotten in de scouts, vandaag 
willen ze kinderen zoveel mogelijk zelf 
laten experimenteren. Lynn Bruggeman, 
auteur van knutselboek Vuile Vingers 
en Sarah Ostyn, projectmanager bij 
vzw Blenders, bundelden hun gemeen-
schappelijke passies in een educatief 
project met een knipoog naar de zee: 
de DoeDoos Op Drift.

De DoeDoos zit boordevol verrassend en inspirerend materiaal dat kinderen aanzet tot 
divergent of ‘out-of-the-box’ denken rond bepaalde thema’s zoals zeespiegelstijging en 
recyclage. (Lynn Bruggeman)
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