
Sylvana Moreno is Salesmanager Project-

inrichting VO bij Heutink: “Landstede wilde 

anders werken en leren en koos daarvoor 

voor de methode ‘scrummen’. Lesstof wordt meer 

en meer digitaal aangeboden en de manier van 

lesgeven verschuift van klassikaal naar project-

matig. Dat vraagt om een andere kijk op de 

leeromgeving. Landstede ging de uitdaging aan 

en koos voor een vernieuwende leeromgeving die 

klaar is voor de toekomstige manier van leren. Het 

is een co-creatie van Landstede, Heutink en V/S 

(één van Europa’s grootste en meest innovatieve 

producenten van schoolmeubilair). De basis voor 

dit Lokaal van de Toekomst is het Shift+ meubel-

concept, dat is ontwikkeld door pedagoog David 

Stubbs die stelt dat geen enkel leermoment op de 

dag hetzelfde is. Samen met onze interieurarchitect 

en Eefje Roelofs (oud – Regiocoördinator 

Landstede), hebben we het concept vertaald naar 

een passende inrichting. In het Lokaal van de 

Toekomst is alles flexibel met veel open ruimte. 

Studenten hebben geen vaste plek meer en kunnen 

overal in wisselende samenstellingen werken. 

Alleen de kasten en treinbanken zijn niet flexibel 

om toch voor structuur te zorgen binnen het 

Economieplein. Als je álles flexibel maakt raak je 

namelijk het overzicht kwijt. Het meubelprogramma 

is ultraflexibel in ergonomische zithoogte en positie 

in het lokaal. Ook leuk te melden is dat in het lokaal 

aan de luchtkwaliteit is gedacht in de vorm van 

“Sinds vorig jaar wordt er binnen de opleiding economie gewerkt met een vernieuwend onderwijs-
concept. Alle klassen werken in groepen projectmatig met de scrum-methode. Het huidige meubilair 
sloot onvoldoende aan bij deze manier van werken,” stelt docent Marius Splinter. Met het Lokaal van 
de Toekomst biedt Landstede haar studenten ook de juiste faciliteiten die ze nodig hebben om goed 
te werken, net als in het echte bedrijfsleven.
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luchtzuiveraars. De planten filteren schadelijke 

stoffen uit de lucht en zetten CO2 om in zuurstof, 

waardoor de luchtkwaliteit verbetert. In de ruimte 

zie je verder bijzondere signing op de diverse 

wanden. Er is gekozen voor slimframes en folies. 

De slimframes zijn makkelijk te wisselen en per 

thema aan te passen en de folies zijn ideaal om een 

specifieke sfeer te creëren, waardoor systeemwanden 

zijn omgetoverd tot blikvangers. Tussen de kasten is 

gekozen voor een stalen rek dat bij Techni Meubel, 

één van onze productielocaties, is gemaakt. Het 

frame is in de vloer bevestigd, zodat het stabiel en 

veilig staat, waardoor je een fraaie afscheiding krijgt, 

die samen met de kasten één geheel lijken.” 

VISITEKAARTJE VOOR DE OPLEIDING
Ronny Westenenk is Instructeur Economie: “Ik sta 

vier dagen op het lesplein en houd toezicht op de 

leerprocessen. De docenten zijn hier dagdelen, 

afhankelijk van de inhoud die behandeld wordt. 

In deze vleugel stonden vorig jaar nog standaard 

meubels en kasten. Nu is het een visitekaartje voor de 

opleiding, waar studenten zelf verantwoordelijk zijn 

voor hun loopbaanontwikkeling. Scrum is werken op 

een manier die de beroepspraktijk benadert. Net als in 

de praktijk zitten de studenten hier op vaste tijden en 

tussendoor hebben ze les. Ze werken in teams, die net 

als in de praktijk, van samenstelling kunnen wisselen.”

SAMENWERKEN EFFECTIEVER
Zijn collega Marius Splinter is docent economische 

vakken voor Retail en Commerciële opleidingen: 

“Onze visie is dat we het beroepsonderwijs willen 

aanpassen aan de beroepspraktijk. Traditionele 

onderwijsideeën gaan ervan uit dat leren vooral 

een individueel proces is, maar volgens nieuwe 

inzichten is het samenwerken in groepsverband 

veel effectiever. Dat heet in het bedrijfsleven de 

community of practise en dat leren onze studenten 

tijdens hun stage. Wij hebben dat intern vertaald  

naar het concept van de community of learners, 

waarbij studenten in wisselende samenstellingen met 

elkaar aan projecten werken. Projectmatig werken 

staat centraal en de theorie is ondersteunend. Zo 

hebben we het concept van scrummen en agile 

werken in de beroepspraktijk onderzocht om 

inzicht in werk- en overlegvormen te krijgen. Die 

inzichten zijn vervolgens door Heutink vertaald 

naar een innovatieve leeromgeving. We stappen 

af van het denken in einddoelen en willen meer 

benadrukken dat onderwijs een proces van continue 

verandering is. In ons Lokaal van de Toekomst kun 

je in wisselende samenstellingen en opstellingen 

zowel individueel als in groepen werken. Net als in 

het moderne kantoorleven eigenlijk, waar je een basis 

hebt, maar voortdurend kunt variëren.”

Zelf zien? Scan de QR-code en loop live door dit Lokaal van de 

Toekomst! of kijk op youtube.nl/heutinktv.

ONTWERP EN INRICHTING
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Tijdens de officiële opening van het lokaal kregen de 

genodigden een interactieve presentatie van Dr. Dieter 

Breithecker, Duits hoogleraar Health and Kinetcs Scientist 

en deskundige op het gebied van hoe menselijk lichaam 

en geest werkt in combinatie met de juiste inrichting 

op school. Hij stelde het volgende: “Bewegen is enorm 

belangrijk voor de ontwikkeling van lichaam en geest, 

maar gaandeweg kwam ik er achter dat diversiteit net 

zo belangrijk is. Door een omgeving met diversiteit te 

creëren, bied je gebruikers opties. Daardoor worden ze 

geprikkeld en komen ze in beweging. Dit Lokaal van de 

Toekomst voldoet aan die voorwaarden; het meubilair is 

ergonomisch goed en de ruimte prikkelt om te bewegen 

en samen te werken.”

“In dit lokaal 
kun je in  
wisselende  
samenstellin
gen werken, 
net als in het 
moderne  
kantoorleven”


