
EDUTHEEK

EDUtheek aan het woord
In 2022 hebben we weer veel educatieve instellingen 

kunnen ondersteunen. Fijn dat zoveel kinderen tussen 

de twee en twaalf jaar van ons aanbod kunnen profite-

ren. Kinderen raken geïnspireerd en gemotiveerd en 

dat maakt spelen en leren leuker!

Onze uitleendienst is door de fusie onderdeel ge-

worden van 1801 jeugd & onderwijsadvies. Een grote 

organisatie met veel relaties en ervaring in het onder-

wijsveld. Scholen en kinderopvangorganisaties weten 

ons inmiddels online goed te vinden.

EDUtheek heeft de afgelopen tijd benut voor het 

doorontwikkelen van extra leskisten en vertelkoffers. 

Het is mooi dat de behoefte aan handelende, concrete 

materialen en de afwisseling hierin een actueel gegeven 

blijft. We hebben dan ook weer fors geïnvesteerd in de 

aanschaf van nieuwe, actuele materialen!
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EDUtheek in cijfers
In 2022 leenden we aan ruim 500 klanten van kinder-

dagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen edu-

catieve materialen uit. Deze instellingen bevinden zich 

voornamelijk in en langs de randen van de provincie 

Gelderland.

Onze collectie bevat 30.000 materialen voor het primair 

onderwijs en de voor- en vroegschoolse educatie.

We hebben ruim 400 leskisten voor onder-, midden- en 

bovenbouw.

Onze collectie bevat 50 peuter- en kleuterkisten.

In ons aanbod zijn 30 vertelkoffers opgenomen.
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De schatkamer
De EDUtheek biedt een ruime collectie materialen voor

het primair onderwijs en de voor- en vroegschoolse

educatie. Een ware schatkamer!

De collectie beslaat thema’s als:

• spel- en ontwikkeling

• thematisch onderwijs

• reken- en taalonderwijs

• verrijking

• ontdekkend- en onderzoekend leren

• tweede taalverwerving en woordenschat

• kunst- en cultuur

• wereldoriëntatie

• wetenschap & techniek

• duurzame ontwikkeling

• vakliteratuur

• methoden bij de verschillende vakgebieden

• toetsen en leerlingvolgsystemen

• remediërende ondersteuning

De materialen passen bij alle onderwijsconcepten en

vak- en vormingsgebieden. De materialen worden

aangeboden in leskisten en vertelkoffers.

Duurzaamheid in de school
Binnen thematisch onderwijs ontstaat er bij gemeenten

en schoolbesturen een grotere vraag naar het thema

duurzaamheid. Een globaal onderwerp van gesprek

met als doel om van de wereld een betere plek

te maken in 2030, aan de hand van de 17 Duurzame

Ontwikkelingsdoelen.

We hebben inmiddels leskisten voor zowel onder-,

midden- als bovenbouw op dit onderwerp samenge-

steld.

Binnen het thema ‘Duurzaamheid’ vallen onder andere:

(zwerf)afval, energie, klimaat, water, biodiversiteit

en herkomst, en gebruik van gezonde voeding.

Ook onze Wetenschap & Techniek-leskisten krijgen een

update op basis van deze thematiek.

Onderwijsconcepten
Veel scholen werken met nieuwe onderwijsconcepten.

Deze hebben vaak te maken met 21e eeuwse vaardig-

heden. Ook de mate waarin de school deze verande-

ringen wil invoeren, varieert. Daarnaast werkt een aantal 

scholen met uitgesproken pedagogische concepten, 

zoals IPC, ervaringsgericht-, ontwikkelingsgericht-,

unit-, Montessori- of Jenaplanonderwijs.

Dat vraagt van ons om ook een wisselend aanbod van

thematische en inspirerende materialen uit te lenen.

Inmiddels geven de meeste scholen om die reden jaar-

lijks een themaplanning aan ons door zodat zij deze

materialen op het juiste moment kunnen inzetten.
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Leskisten
Binnen een abonnement kan er gebruik worden

gemaakt van genoemde leskisten: een gevarieerd aan-

bod van 10-12 materialen binnen een bepaald onder-

werp of thema. De materialen spreken voor zich of

worden uitgelegd aan de hand van een handleiding of

activiteitsuggesties.

Het reserveren van de leskisten gaat via onze website.

Hier worden beschikbaarheid en inhoud direct duidelijk.

Via zoekfuncties als doelgroep, kerndoel en/of metho-

de kan gezocht worden naar een passende leskist.



Screening op locatie
Iedere school of instelling heeft een eigen collectie

materialen. Om te weten of deze materialen nog vol-

doen aan doelen en wensen, komt een adviseur van

1801 de materialen screenen. Er wordt een zorgvuldige

inventarisatie gemaakt van aanwezige materialen

op kerndoelen. Zo ontstaat een goed overzicht op

waar mogelijk vervanging, vernieuwing of aanvulling

van materialen nodig is. De school of instelling wordt

vervolgens geadviseerd bij het maken van de juiste

keuzes voor een verantwoord en evenwichtig pakket

aan onderwijsmaterialen voor een rijke en betekenisvol-

le leeromgeving.

Mobiel TechLAB
Vanuit onze ervaring met het verzorgen van bemande

techniekcircuits hebben we besloten deze circuits

op te nemen in onze collectie en uit te lenen aan de

klanten.

Dit is het Mobiel TechLAB. Aan de hand van vijf verschil-

lende labs doen leerlingen vaardigheden op met

betrekking tot onderzoekend en ontwerpend leren.

ScienceLAB: hier krijgt onderzoekend leren aandacht.

DesignLAB: hier komt het ontwerpend leren aan bod.

DigiLAB: hier staat o.a. programmeren centraal.

ImageLAB: hier oefen je het goed leren kijken, met of

zonder hulpmiddelen.

MindLAB: voor de leerling die meer aan kan.

Leerlingen reageren erg positief op de inzet van de 

verschillende LAB’s en met bijbehorende activiteiten!

NT2 en opvanggroepen
Voor nieuwkomers in Nederland zijn er naast leerpakket-

ten ook extra concrete materialen aangeschaft om

een bestaand thema te verrijken en te verdiepen, of

materiaal dat aansluit bij software die reeds op school

wordt gebruikt.

Er zijn in 2022 nieuwe thema’s toegevoegd die aanslui-

ten bij de belevingswereld van het jonge kind. Ook

hebben we leskisten ontwikkeld voor opvanggroepen,

bijvoorbeeld voor de Oekraïense vluchtelingen.

Workshops
Rijke Leeromgeving

Vanuit onze brede collectie materialen kunnen leraren 

een rijke leeromgeving creëren om zo het

aanbod meer inhoud en betekenis te geven. Zo kunnen

ze een ruimte inrichten waarbij is nagedacht over de

ervaringen die kinderen geboden kunnen worden.

Een adviseur van de EDUtheek biedt aan de hand van 

de workshop Rijke Leeromgeving criteria en hulpvragen

die daarbij gebruikt kunnen worden. Het schoolteam

kan vervolgens zelf de materialen uitzoeken en deze

worden op school bezorgd.

EduLAB

Het EduLAB is een interactieve inspiratiesessie in

onze ruimtes op de locatie in Elst. Je kunt een inspiratie-

sessie volgen met het hele team, een bouw of gericht 

met een werkgroep of leerteam. Vooral het zelf ervaren 

tijdens deze doe-sessies pakt goed uit. Op basis van 

diverse materialen worden open werkvormen bedacht 

die uitdagen tot onderzoeken en ontwerpen. Leraren 

en/of pedagogisch medewerkers maken kennis met 

verschillende werkvormen binnen onze diverse labs met

de daarbij behorende materialen. Na afloop worden

de materialen naar keuze bij de instelling bezorgd.



Inspiratie en advies
De adviseurs van 1801 kunnen vanuit hun kennis

en ervaring op het gebied van educatieve materialen

schoolteams op maat adviseren. Bij ons uitgebreide

abonnement is een deel advisering over de uitleen 

inbegrepen. We maken graag een offerte op basis van

overige uitgebreide vragen. We adviseren zowel op

school als vanuit onze inspiratieruimtes. Hetzij in een

fysieke bijeenkomst of online via bijvoorbeeld een we-

binar. We kunnen ook een onderdeel vormen

van jullie bovenschoolse academie, waarbij we

nauw samenwerken met collega-adviseurs binnen 1801.

Denk hierbij aan:

• visieontwikkeling en methodeadvies

• basis op orde

• screening van opvang- en schoolmaterialen

• inrichten van een rijke leeromgeving

• training executieve functies en inzet van passende

materialen

• aanbod voor meertalig- en hoogbegaafdheid

Nog zo’n duurzame keuze!
Wist je trouwens dat gebruikmaken van onze uitleenser-

vice op zich al een bewuste duurzame keuze is?

Het lenen van materiaal is duurzamer dan de aanschaf

daarvan. Bovendien zorgen we dat materialen gedeeld

worden met meer gebruikers en na afloop gecontro-

leerd en, indien nodig, aangevuld worden. Zo blijven

ze niet ongebruikt op de plank staan, maar worden ze

duurzaam en blijvend ingezet!

Meer weten of direct materialen lenen?
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Locatie Elst: 

Nieuwe Aamsestraat 84A

6662 NK Elst (Gld)

T 0481 43 93 00
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