
 
 

 

Werk jij bij de bibliotheek of in het onderwijs? Ben jij Mediacoach, Digitaal specialist, Domeinspecialist 

educatie, Leesconsulent, Leerkracht of Docent? Dan is deze bijzondere kenniskaravaan rondom de 

Makersbeweging iets voor jou! Je leert over de opkomst van de Maker Movement in de samenleving en in 

het onderwijs. Over hoe je Makers maakt. Je leert begrijpen en ervaren dat de Makersbeweging past bij de 

bibliotheekfunctie en onmisbaar is in het onderwijs. Ga zelf aan de slag met het ontwikkelen van innovatieve 

ideeën. Maak kennis met de makers-cultuur van het creëren van ideeën tot objecten. Kom luisteren en 

meedoen! 

 

Wat is de kenniskaravaan rond de Makersbeweging? 

De Kenniskaravaan toert in drie rondes themabijeenkomsten (van een dagdeel) langs drie verschillende locaties. 

We beginnen in juni, dan trekt de karavaan verder en medio november sluiten we af (in de tabel zie je de data). De 

locaties zijn Bibliotheek Breda, Bibliotheek 's-Hertogenbosch (vestiging Rosmalen) en Bibliotheek Eindhoven. Je 

kiest een locatie die in je eigen regio valt, lekker dichtbij. Schikt de datum niet? Dan schuif je aan in een andere 

regio. De uitgangspunten zijn: ontmoeting, inspiratie, enthousiasme, verdieping, kort en krachtig, maatwerk én een 

regionale opzet.  

 

 

Thema Locatie Dag 

Introductie op de Makersbeweging Breda 9 juni 2015 

Makersbeweging en onderwijs ’s-Hertogenbosch; 

vestiging Rosmalen 

10 juni 2015 

Inspiratiesessie ToekomstSmakers 

met MakersBuzz 

Eindhoven 11 juni 2015 

Inspiratiesessie ToekomstSmakers 

met MakersBuzz 

’s-Hertogenbosch; 

vestiging Rosmalen 

15 september 2015 

Makersbeweging en onderwijs Breda 16 september 2015 

Introductie op de Makersbeweging; Eindhoven 17 september 2015 

Introductie op de makersbeweging ’s-Hertogenbosch; 

vestiging Rosmalen 

17 november 2015 

Makersbeweging en onderwijs Eindhoven 18 november 2015 

Inspiratiesessie ToekomstSmakers 

met MakersBuzz 

Breda 19 november 2015 

 



De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag- en donderdagmorgen van half 10 tot half 1 en op woensdagmiddag van 

half 2 tot half 5. Binnen iedere bijeenkomst wordt kennis aangereikt en is er ruimte voor interactie en praktijk. Zo is bij 

elke bijeenkomst de MakersBuzz aanwezig, een mobiele makersplaats waarin je het werken met makersapparatuur 

ervaart. Tot slot is er natuurlijk ruimte voor netwerken. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 

 

We raden je aan om voor de workshop van Tessa van Zadelhoff vooral ook je contactpersonen in het primair en 

voortgezet onderwijs uit te nodigen!  

 

Introductie op de Makersbeweging: Maken in de bieb 

door Astrid Poot, creatief directeur Ontwerpbureau Fonk  

In een wereld waarin techniek steeds perfecter is en grote bedrijven steeds machtiger, voelen we ons als gewone 

mensen soms wat klein. We zijn vooral nog data, Apple dicteert hoe we onze telefoon gebruiken en privacy bestaat 

niet bij Google. Dat stemt ons droevig. 

We hebben mensen nodig die het heft in eigen handen nemen en de toekomst goed voor ogen hebben. En dat zijn de 

Makers. Maar hoe maak je die Makers? En hoe kun je er zelf een worden? En welke rol kan de bibliotheek nemen in 

deze beweging? 

Veel mensen denken dat je technisch moet zijn om te kunnen maken. Gelukkig weten we uit ervaring dat dat niet 

nodig is. We nodigen jullie uit in onze workshop waarin we je bijpraten over de makermovement, de verbinding met de 

bibliotheek, de nieuwste Klooikoffers laten zien en jou zelf gaan laten ervaren hoe makkelijk en inspirerend maken is. 

Want voor je het weet ben je een Maker! 

 

Makersbeweging en onderwijs: Kunnen wij het maken? Nou en of! 

door Tessa van Zadelhoff, eigenaar Warempel, ICT en Onderwijs 

Veel mensen vinden het leuk om zelf iets te maken. Of dat nu een zelfgebreide trui is, een pan soep met groenten uit 

de eigen moestuin of een zelf in elkaar getimmerd kastje. Het doet iets met ons. Door de komst van nieuwe 

technologie zoals de 3D printer krijgt het maken een nieuwe dimensie. Wil je een schaakspel? Waarom ontwerp je de 

schaakstukken niet zelf en print je ze in twee verschillende kleuren uit? Of een schrijfrobot of een schetenalarm of wat 

je maar kunt bedenken. Wat heb je daar voor nodig, hoe pas je het in binnen het onderwijs en waarom zou je gaan 

knutselen met technologie? Daar gaat het in deze workshop over. 

 

Inspiratiesessie: ToekomstSmakers  

door Ingrid de Jong, adviseur Educatie bij Cubiss  

De MakersBuzz is een mobiel fablab, dat in 2014 is gelanceerd door Cubiss en gebruikmaakt van moderne 

technologieën zoals een 3D-printer en een lasersnijder. De bus is ingericht als een mobiele makersplaats, een ideaal 

instrument om je organisatie te profileren als innovatieve en vernieuwende instelling. De inspiratiesessie 

ToekomstSmakers plaatst innovatie in een breder perspectief dan alleen techniek. Deelnemers leren begrijpen en 

ervaren dat de Makersbeweging past bij de bibliotheekfunctie door zelf aan de slag te gaan met ontwikkelen van 

innovatieve ideeën. Maak kennis met de makers-cultuur van verzamelen, delen en creëren: van idee tot object. 

Volg de MakersBuzz via twitter of Facebook. 

 

Interesse? 

Schrijf je nu in! Voor deelname klik je hier. Ook geïnteresseerde collega’s zijn van harte welkom. Voor vragen kun je 

contact opnemen met Lia Clement via l.clement@cubiss.nl of 06-81 95 49 18. 

 

Graag tot ziens! 

 

Team Taal & Media voor jeugd en jongeren 

 

        
 

 

 

 

 

 

http://fonk-amsterdam.com/
http://warempel.nl/
https://twitter.com/MakersBuzz
https://www.facebook.com/MakersBuzz?fref=ts
http://www.bnbibliotheek.nl/node/2165
mailto:l.clement@cubiss.nl
http://huisstijl.brabant.nl/Logo.aspx

