De duurzame interieurbeurs van GSG Guido VMBO
Als er één onderdeel is wat echt kenmerkend is voor het profiel Dienstverlening & Producten,
dan is dat wel het ‘organiseren van een activiteit’. Maar hoe doe je dat in een tijd waarin de
mogelijkheden beperkt zijn door de corona-maatregelen? Hoe gaan we daar bij GSG Guido
VMBO mee om?
“Maar meneer, dat gaat toch helemaal niet? Het is nog steeds corona hè!” Martijn ziet het nu
al niet zitten en dan ben ik nog niet eens klaar met de introductie van de nieuwe opdracht.
Natuurlijk hadden we op opmerkingen gerekend en waren we voorbereid op een dergelijke
reactie. Niet zo gek natuurlijk, want we worden constant geconfronteerd met beperkende
maatregelen en wisselende situaties. Toch sta je als docent Dienstverlening & Producten
voor de uitdaging om leerlingen ook in deze omstandigheden te laten ontdekken wat er
allemaal komt kijken bij het organiseren van een activiteit. In het kader van betekenisvol
leren doe je dat het liefst ook zo echt mogelijk. Leren omgaan met beperkende maatregelen
maakt het dan wel heel realistisch.
“Wat is er dan mooier dan de organisatie van een event in corona-tijd?” Je kan in ieder geval
niet zeggen dat je de leerlingen geen uitdaging biedt! “Want hoe ga je nu om met al die
veranderende maatregelen?” “Hoe zorg je er nu voor dat je toch heel veel mensen weet te
bereiken?” “En op welke manier kun je al die mensen toch laten deelnemen aan jouw
event?” Zo maar wat vragen waar onze leerlingen hun handen wel even vol aan zouden
hebben.
“Leren omgaan met beperkende maatregelen
maakt het pas echt realistisch”
Uiteraard is het ze gelukt! Vmbo-leerlingen zijn immers
ontzettend creatief en vindingrijk! En dus vindt er binnenkort
een duurzame interieurbeurs plaats op GSG Guido VMBO.

Tijdens de beurs zal Martijn samen met andere leerlingen de bezoekers kennis laten maken
met het event UPcycleYourStyle. De beurs staat volledig in het teken van geupcyclede
meubels en accessoires en is uiteraard geheel coronaproof georganiseerd. Bezoekers
kunnen UPcycleYourStyle zowel online als offline bezoeken en wanneer de coronamaatregelen worden aangepast, verandert de uitvoering van het event gewoon mee. Beter
dan dit gaat het niet worden! UPcycleYourStyle is een event die het bezoeken meer dan
waard is. Waarom? Dat gaan we je nu vertellen!

Natuurlijk zorgen de corona-maatregelen voor de nodige beperkingen. De helft van je
leerlingen zit thuis. De rest mag op school komen maar moet anderhalve meter afstand
houden. Het uitnodigen van bezoekers zit er al helemaal niet in. Je zou er bijna moedeloos
van worden. Bijna, want met alle beperkingen biedt deze situatie ook hele leuke uitdagingen
en mooie kansen.

Hoe kom je er op?
Als D&P-docenten beseften we al snel dat het niet eenvoudig zou worden om leerlingen
vanachter een laptop en voor een fictieve opdrachtgever enthousiast en gemotiveerd een
activiteit te laten organiseren. Voor dat soort opdrachten ga je ze nu eenmaal niet warm
krijgen. Daarom zijn we de uitdaging aangegaan en hebben we samen met onze leerlingen
in een meer dan realistische situatie een event georganiseerd. Vanuit onze ervaring met het
keuzevak Interieurontwerp en Design, kwamen we op het idee om er een interieurbeurs van
te maken. En dan niet zomaar een interieurbeurs, maar één waar leerlingen door henzelf
geupcyclede meubels en accessoires in een zelf ontworpen en ingerichte beursstand gaan
presenteren aan het publiek. Omdat niet te voorspellen was hoe streng de maatregelen
tegen die tijd zouden zijn, moest de beurs zowel fysiek als online te bezoeken zijn.
“Een einde van iets betekent een nieuw begin van iets anders” (Martijn)

Wat is het precies?
UPcycleYourStyle is georganiseerd door derdejaars basis- en kaderleerlingen. Het event
hebben we gekoppeld aan het keuzevak Interieurontwerp en Design. Binnen dit keuzevak
zijn leerlingen op zoek gegaan naar hun eigen interieurstijl. Op basis van digitaal gemaakte
moodboards zijn groepjes samengesteld, waarbij we zoveel mogelijk leerlingen met dezelfde
stijl bij elkaar hebben gezet.
Vervolgens zijn ze gaan brainstormen over de inrichting van
hun eigen stand en hebben ze dit in een 3D-tekenprogramma
uitgewerkt. Ze hebben een gezamenlijk moodboard gemaakt
waarin ze hun plannen hebben gepresenteerd. Met het plan
van aanpak, de kostenraming en een heus draaiboek zijn ze
aan de slag gegaan.

Gesponsord door Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden en Gamma Harderwijk zijn de
leerlingen druk bezig geweest met behangen, sausen, vloertjes leggen en meubeltjes
upcyclen. Ook de leerlingen thuis zaten niet stil. In de tussentijd hebben zij intensief
samengewerkt aan de organisatie en promotie van het event. Ieder groepje heeft een poster
ontwikkeld waarin bezoekers worden opgeroepen het event te bezoeken. Uiteraard hebben
we hier een ontwerpwedstrijd aan gekoppeld en is de mooiste poster
gebruikt om het event aan te kondigen. Leerlingen hebben zelf afspraken
gemaakt over de catering. Ze hebben een script en storyboard geschreven
voor de livestream voor online bezoekers en er is een marktplaatsaccount
gemaakt waar bezoekers door een QR-code te scannen kunnen bieden op
de opgeknapte spulletjes. De geupcyclede meubels en accessoires zijn
voorzien van een echtheidscertificaat met de persoonlijke handtekening van
de ontwerper.

Dankzij de inzet van sponsoren kregen we de
beschikking over een ruime voorraad oude spulletjes en
werden er restanten verf, saus en behang gedoneerd.
Door de bijzondere samenwerking met
Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden en Gamma
Harderwijk hebben leerlingen een kostenbesparing
gerealiseerd en zo werd UPcycleYourStyle ook nog
eens een duurzaam event.

Zo leerden leerlingen om met zo min mogelijk verspilling en hergebruik van materialen hun
steentje bij te dragen aan een circulaire economie. Deze manier van duurzaamheid sprak
hen aan, met als resultaat dat ze zelfs de plastic koffiebekers hebben vervangen voor een
composteerbare variant en ze bewust gerecycled papier wilden gebruiken om het
promotiemateriaal op af te drukken.
“Hun enthousiasme zullen ze uitstralen als ze straks de bezoekers
mogen ontvangen”.

Was het een succes?
Is alles uiteindelijk gelukt en is de organisatie vlekkeloos
verlopen? Nee natuurlijk niet. Door aangepaste roosters en
veranderende maatregelen, was het continu zoeken naar
oplossingen. Soms moest er zelfs flink geknipt en gesneden
worden in het programma om te zorgen dat we de
doelstellingen zouden halen.
Maar realistischer dan dit gaat het niet worden. Ondanks de
tegenslagen bleef Martijn net als Ilse, Anouk en alle andere
organisatoren, enthousiast over het event. Steeds wisten ze
nieuwe oplossingen te bedenken of andere manieren te vinden
om het toch voor elkaar te krijgen.
Dat enthousiasme zullen ze straks ook uitstralen als ze de online en offline bezoekers van
UPcycleYourStyle mogen ontvangen. Als geen ander kunnen de leerlingen dan vertellen
over de organisatie van hun event in coronatijd en zijn ze de ambassadeurs bij uitstek waar
het gaat over hergebruik en duurzaamheid.
“Ik vond het leuk om dingen die nog net niet van de schroothoop af
kwamen te upcyclen en wat leuks van te maken” (Joas)
Natuurlijk is het ook gewoon ontzettend leuk als je met
een event als UPcycleYourStyle, jouw werkstuk aan het
grote publiek mag laten zien of als er tijdens het testen
van de QR-code al €25,- op je geupcyclede tafeltje wordt
geboden. Als dat niet betekenisvol en succesvol is, dan
weten wij het ook niet meer.

Geïnspireerd geraakt?
Ben je enthousiast geworden door dit verhaal en wil je als D&P docent ook graag zo’n leuk
event organiseren?
Wil je misschien eens meekijken bij de organisatie van de volgende versie?
Neem dan gewoon even contact met ons op!
Rianne Boekestijn-Schouten http://www.linkedin.com/in/rianneboekestijnschouten
Pieter Zandt Scholengemeenschap Kampen, https://www.pieterzandt.nl/
Goossen Foppen https://www.linkedin.com/in/goossenfoppenkzn
Scholengemeenschap Guido Amersfoort, https://www.guido.nl/
Docenten Dienstverlening & Producten
In kader van Aeres Opleiding Docenten kennismanager Dienstverlening en Producten
UPcycleYourStyle is door ons georganiseerd op GSG Guido VMBO. Het concept hopen we
in de toekomst ook te kunnen gebruiken om op Pieter Zandt scholengemeenschap een
duurzame interieurbeurs te organiseren.
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