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In het huidige digitale tijdperk is het niet bijzonder 

dat kinderen een eigen smartphone hebben, op school 

les krijgen van NAO-robot Charlie, thuis achter een 

spelcomputer kruipen of hun eigen YouTube-vlogs 

maken. Digitale technologieën zijn in rap tempo 

gebruiksvriendelijker en goedkoper geworden, 

waardoor we op dit moment dagelijks worden 

omringd door technologie. 

VOORWOORD

Maaktechnologieën zijn vandaag de dag niet 

enkel voorbehouden aan grote industriële 

werkplaatsen en onderzoekslaboratoria, 

maar zijn in goedkope en toegankelijke vorm 

beschikbaar. Denk aan een simpele smartphone 

of een huis-tuin-en-keuken drone waarmee je de 

mooiste filmpjes maakt. Of wat dacht je van een 

3D-printer, die het mogelijk maakt om zelf een 

ontbrekend onderdeel van je kast of een 

miniatuurversie van je huisdier te printen. 

Op de arbeidsmarkt groeit ondertussen de 

vraag naar jonge uitvinders met 21e-eeuwse 

vaardigheden: competenties die leerlingen nodig 

hebben om succesvol deel te nemen in de maat-

schappij van de toekomst. Omdat de wereld een 

nieuwe generatie kritische en creatieve makers 

nodig heeft, brengt maakonderwijs (digitale) 

technieken naar het klaslokaal. En dat is maar 

goed ook. In de huidige digitale wereld ligt de 

nadruk vooral op het 'consumeren' van media-

technologie. Des te belangrijker is het dat 

leerlingen ook nieuwsgierig worden gemaakt 

naar de ‘achterkant’ van deze technologie. En 

dat zij leren om hun eigen creativiteit om te 

zetten in het maken van een product. 

Maakonderwijs leert kinderen de taal 

van media en techniek te hanteren om aan 

hun ideeën, verbeelding en verhalen vorm te 

geven. Door iets te maken leren zij problemen 

oplossen, de wereld beter begrijpen én deze te 

beïnvloeden. Daar raakt maakonderwijs aan die 

andere belangrijke 21e-eeuwse vaardigheid: 

mediawijsheid. 

Leren door te maken, maakt dat leerlingen 

voorbereid zijn op de dag van morgen! 

En volop mee kunnen doen in de samenleving. 

Daar zet Cubiss zich voor in. In ieder kind schuilt 

een maker en wij vinden dat ieder kind een 

maker moet kunnen zijn. Maakonderwijs 

geeft daar handen en voeten aan en biedt 

leerlingen handvatten om volwaardig deel te 

kunnen nemen aan onze maatschappij. Maar 

wat is maakonderwijs nu precies? Waarom is 

het belangrijk? En hoe ga je er als school of 

bibliotheek op een slimme en concrete manier 

mee aan de slag? In dit inspiratiedocument 

lees en leer je over maken en vind je tips, ideeën 

en inspiratie om de handen direct uit de mouwen 

te steken. Veel plezier!



De huidige maatschappij vraagt om jonge uitvinders met 

21e-eeuwse vaardigheden. Dat zijn onder andere vaardigheden 

op ICT-gebied, maar ook competenties als ‘samenwerken’, 

‘communiceren’ en ‘creatief, kritisch en oplossingsgericht 

denken’. Wie in het onderwijs of in de bibliotheek aan de slag 

gaat met maken, werkt met kinderen op een speelse manier 

aan deze vaardigheden en bereidt hen daarmee goed voor op 

de toekomst. Een toekomst waarin slim gebruik van techno-

logie bijdraagt aan een duurzame samenleving. Maakonderwijs 

gaat uit van de nieuwsgierigheid van kinderen en leert ze 

verantwoord en oplossingsgericht technologie te gebruiken.



Maakonderwijs vloeit voort uit de zogenaamde 

‘Maker Movement’. Deze beweging is ontstaan 

aan de Massachussets Institute of Technology 

(MIT) – en bestaat uit ontwerpers, hackers, 

kunstenaars, uitvinders en hobbyisten die graag 

dingen maken en daarbij zowel traditioneel vak-

manschap als moderne technologie gebruiken. 

Het begon allemaal met de lancering van het 

Amerikaanse MAKE magazine. Dat zorgde er 

in 2005 voor dat de maaktechnologie voor een 

groter publiek toegankelijk werd.

Internet maakt het bovendien mogelijk om 

eindeloos kennis met elkaar te delen. Zo vind je 

op YouTube videotutorials met tips en trucs van 

makers van over de hele wereld. Typ maar eens 

in ‘Hoe bouw je een robot?’. YouTube geeft je 

binnen enkele seconden duizenden hits!

Mediawijsheid omvat onder meer de kansen en 

gevaren van (online) media zien, het zelf creëren 

van media en het kunnen beoordelen en filteren 

ervan. Leerlingen worden mediawijs door met 

elkaar in gesprek te gaan over de invloed van die 

media en door te leren er kritisch over te denken 

en naar te kijken. 

Naast competenties als 'zien hoe media de 

werkelijkheid kleuren' en 'participeren in sociale 

netwerken' gaat het ook om het 'realiseren van 

doelen met media'. Op die manier zijn leerlingen 

niet alleen consument van media, maar worden 

ze ook producent. Hier raakt mediawijsheid het 

maken! Maakonderwijs gaat immers uit van de 

nieuwsgierigheid van kinderen en het leert ze 

verantwoord en oplossingsgericht nieuwe 

mediatechnologieën te gebruiken. 

Maken stimuleert kinderen hun talenten te 

ontplooien en leidt zo een nieuwe generatie 

kritische makers en ontwerpers op. Door iets te 

maken leren zij problemen oplossen, de wereld 

beter begrijpen én deze te beïnvloeden. En 

uiteindelijk mediawijzer op te treden.

Maken = mediawijsheid!

Maakonderwijs zorgt ervoor dat leerlingen 

vertrouwd raken met moderne technologie. Dit is 

om meerdere redenen noodzakelijk. Niet alleen 

vergroot het de kans op een baan, het zorgt er 

ook voor dat technologische kennis - en dus 

macht - niet slechts in handen is van grote 

‘geheimzinnige’ bedrijven als Google en Face- 

book. Als we willen dat leerlingen op een 

kritische, bewuste, en dus mediawijze manier 

omgaan met de technologie die hen dagelijks 

omringt, dan is het van groot belang om hen te 

leren hun eigen keuzes te maken in plaats van 

zich te laten leiden door de macht van voorge-

programmeerde keuzes. Weten hoe iets werkt 

en waarom het zo werkt, helpt daarbij. 

Medialabs, ontdeklabs en (mobiele) fablabs 

schieten sinds een paar jaar als padden-

stoelen uit de grond. Vandaag de dag zijn 

er ongeveer duizend fablabs, van Taiwan 

tot Ghana en van Belgie tot de Verenigde 

Staten. Nederland telt inmiddels ongeveer 

zeventig fablabs. Ook Cubiss rijdt regelmatig 

met de mobiele maakplaats ‘MakersBuzz’ door 

Brabant om het maakvirus te verspreiden bij 

bibliotheken en scholen. 



Maakonderwijs is nog niet verankerd in leer-

lijnen, curricula en toetsen. Dat maakt dat er 

nog veel ruimte is voor proberen, experimenten, 

oefenen en gewoon doen. En dat is precies 

waar het bij maken om gaat: ruimte geven aan 

creativiteit. Het is een manier om kinderen 

in staat te stellen uitvinders te worden. 

Het stimuleert hoofd, handen en hart. Kinderen 

denken soms dat ze niet creatief zijn en iets 

niet kunnen. Door aan de slag te gaan ontdek-

ken kinderen dat ze het wel kunnen. Kinderen 

bloeien op, op terreinen waar je het niet had 

verwacht. Zo blijkt bijvoorbeeld dat meisjes vaak 

goed zijn in programmeren (van robots bijvoor-

beeld), terwijl technologie van oudsher wordt 

geassocieerd met jongens. Zo wordt kiezen voor 

een baan binnen de ICT door maakonderwijs 

logischer voor meisjes.

Zowel voor de docent, de educatiemedewerker 

van de bibliotheek als de leerling, biedt maak-

onderwijs dus waardevolle informatie om een 

studiekeuze of beroepsrichting op te baseren. 

Een richting die in de reguliere lesmethodes 

misschien niet aan het licht zou zijn gekomen. 

Bovendien gaat maakonderwijs dwars door 

alle leeftijden en onderwijsniveaus heen. Leren 

door te maken is daarom geschikt voor veel 

leerlingen, zowel voor het primair onderwijs 

als het voorgezet onderwijs. Van het vmbo 

tot het gymnasium. 

Wat wil de makersbeweging 

in het onderwijs? 

Sinds de petitie ‘Leren door te maken’, eind 

2014 door leraren, schoolleiders, FabLabs, 

bedrijven, openbare bibliotheken en andere 

cultuurmakers is overhandigd aan toenmalig 

onderwijsminister Jet Bussemaker, neemt de 

makersbeweging in Nederland een grote vlucht. 

Deze beweging wil een onderwijscurriculum 

geënt op creativiteit, technologie en innovatie. 

Wat helpt, is dat is vastgesteld dat het basis-

onderwijs in 2020 wetenschap en techniek aan 

leerlingen moet aanbieden. Cubiss ondersteunt 

scholen en bibliotheken hierbij, onder meer 

met een kennisgroep binnen MediaPakt, 

hét lerend netwerk over digitale geletterdheid 

in het onderwijs. 

“ Elke school verdient een 

makerspace. Waar kinderen 

en leraren op avontuur kunnen 

gaan om te doen, leren en maken. 

En hun creatieve en technische 

vaardigheden samen kunnen 

ontwikkelen .”  - Karien Vermeulen, De Waag

VIER REDENEN OM AAN DE SLAG
TE GAAN MET MAAKONDERWIJS

1.

Leerlingen worden producenten (‘uitvinders’) 

in plaats van consumenten. En uitvinders 

hebben we in de toekomst hard nodig.

Leren door te maken geeft richting en 

context aan dat wat je leert. Een leerling 

construeert zijn of haar eigen kennis: dat

is een hele sterke en bestendige manier 

van leren. 

2.

Maken doet een beroep op vaardigheden 

waar de waardering soms voor verdwenen is: 

de vaardigheden/skills van de vakman, 

praktisch versus theoretisch onderwijs. 

3.

Het lijkt erop dat de aandacht voor mooie, 

creatieve en innovatieve ontwerpen meer 

meisjes naar de bètavakken trekt.  

4.

De Maker-economie is groeiende. 

Leerlingen zijn voorbereid op een 

goede toekomst, een toekomst waar 

ze een goed economisch bestaan 

kunnen opbouwen. 
Bron: Maker Education NL

MAKEN IN HET ONDERWIJS MET HOOFD, HANDEN EN

https://www.mediapakt.nl/kennisgroepen/alle+kennisgroepen/default.aspx


Het huidige onderwijs heeft vooral aandacht voor presteren. Hierdoor is 

er beperkt aandacht voor maken en weinig ruimte voor trial and error: 

het proces waarin je met vallen en opstaan telkens nieuwe dingen pro-

beert om uiteindelijk nieuwe technieken aan te leren, nieuwe kennis op 

te doen en creativiteit te ontwikkelen. Cubiss maakt zich daarom sterk 

voor maakonderwijs. Maken bevordert creativiteit, samenwerken en 

andere belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden en niet te vergeten: geluk! 



CREATIVITEIT VERGROTEN 

Creativiteit ontstaat in ons brein. Bij de geboorte zijn 

bepaalde delen van ons brein al groter dan andere 

delen. Volgens hersenwetenschapper Dick Swaab 

bepaalt dit onder andere waar je talenten liggen en 

waar niet. Als je creatief bent maar slecht in taal, 

dan is het gedeelte van je brein dat creativiteit regelt 

groter dan het taalgedeelte. Je kunt dus geboren 

worden met talent voor creativiteit. Is dat niet het 

geval, dan kun je je creativiteit volgens Swaab 

wel vergroten door veel te doen. Door iets te doen, 

te maken, te leren, vaak te herhalen en nieuwe 

inzichten op te doen, worden er in je brein nieuwe 

verbindingen gemaakt en wordt het creatieve deel 

vergroot. Maakonderwijs vergroot dus de creativiteit, 

een belangrijke competentie nu én in de toekomst. 

SAMENWERKEN

Naast het ontwikkelen van creativiteit bevordert maakonderwijs 

samenwerking. Door samen te werken ontdekken en ontwikkelen 

kinderen elkaars en hun eigen talent. Makers maken kennis met 

andermans vaardigheden en worden gestimuleerd om deze bij 

zichzelf te ontdekken. Het delen van kennis staat in maakonderwijs 

centraal. Door op elkaars ideeën voort te bouwen kom je verder. 

Oftewel: twee weten meer dan één. Samen lossen kinderen 

problemen op waar ze tegenaan lopen. Bovendien draagt samen-

werken bij aan een positief groepsgevoel, een positieve omgang 

met elkaar en een betere zelfkennis. Zo geeft maakonderwijs meer 

ruimte voor de kwaliteiten van verschillende leerlingen, want iedereen 

kan iets goed. Dat verandert de groepsdynamiek. Omdat niemand 

weet wat de uitkomst is, zijn makers meer gelijk aan elkaar. 

MAKEN MAAKT GELUKKIG 

Mensen die hun eigen omgeving maken of beïnvloeden zijn meestal 

gelukkiger dan mensen die alles kant-en-klaar kopen en consumeren. 

Als je een kast (deels) zelf in elkaar zet, ben je er vaak blijer mee dan 

wanneer je diezelfde kast kant-en-klaar koopt. Het vormgeven van ons 

eigen leven en onze eigen wereld maakt gelukkig. Enkel passief con-

sumeren maakt ons onrustig. Maakonderwijs heeft een positief effect 

op onze huidige en toekomstige samenleving, mede omdat het een 

positief effect heeft op het individuele welzijn van mensen. 

Wat zegt onderzoek?
Uit onderzoek van Vossoughi & Bevan (2014)

naar de effecten van maakonderwijs 

blijkt dat:

• de zelfreflectie en het zelfvertrouwen van 

  leerlingen gestimuleerd wordt;

• begripsleren en onderzoeksvaardigheden 

  gestimuleerd worden.



Dat maakonderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van leerlingen, 

staat buiten kijf. Maar hoe zorg je ervoor dat er structurele aandacht 

besteed wordt aan maken in de klas? En hoe wordt maken een 

onderdeel van de visie en het beleid van school? Hoe pak je maken 

praktisch gezien aan? Waar kun je inspiratie vandaan halen? 

Vragen die Cubiss in dit hoofdstuk beantwoordt.



Beginnen met een maakproject is vaak het 

lastigst. Ons advies: aarzel niet, maar start! 

Wil je in de ‘maak mood’ komen? Er zijn tal van 

oefeningen die je kunt doen om je brein in de 

maakmodus te brengen. Een paar ideeën: 

• Doe de Marshmallow Challenge bijvoorbeeld. 

   Kijk in dit filmpje waarom. 

• Of start een Muizenvalrace op jouw school! 

Meer aandacht voor maken binnen het onderwijs 

betekent dat er een goede route uitgestippeld 

moet worden. Zorg ervoor dat alle losse 

bouwstenen met elkaar in verbinding staan. 

Elke bouwsteen vraagt om invulling en borging 

binnen het onderwijs. 

 

MONITORING
PRODUCTEN

EN ACTIVITEITEN

Tip

Zoek lokale partners die ook met maken aan 

de slag willen gaan of al zijn! En werk samen. 

Door samen te werken, samen te ontdekken en 

samen kennis en ervaringen te delen, wordt de 

collectieve kennis vergroot rondom maken in 

het onderwijs of in de bibliotheek. 
“Als kinderen iets maken dan is dat een gestold leerproces 

waarmee ze kunnen laten zien wie ze zijn. Maken geeft ze 

een stem.”  -  Arjan van der Meij, docent voortgezet onderwijs

PROFESSIONALISERINGINSPIRATIEVISIE EN BELEID
De route bestaat uit de 

volgende vijf bouwstenen:

https://www.energyfinder.nl/marshmallow-challenge/ 
https://www.ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower?language=nl
http://makered.nl/muizenvalautorace/


VISIE EN BELEID
In het beleidsplan staan onder meer 

de volgende onderdelen beschreven:

Het motto of de beweegreden 

Waar staat de school voor als 

het gaat over maakonderwijs?

De visie

Waarom vindt de 

school maakonder-

wijs belangrijk? Hoe 

draagt maakonderwijs 

bij aan de ontwikke-

ling van de kinderen?

Huidige en 

gewenste situatie

Waar staat de 

school nu en wat 

is de ambitie?

Organisatie en middelen

Welke middelen stelt de school ter beschikking 

om met maakonderwijs aan de slag te gaan?

Plan van aanpak

Waar begin je mee en 

hoeveel tijd wordt er per

onderdeel gereserveerd?

Inleiding

Waar gaat dit plan over? 

Wat wordt verstaan 

onder maakonderwijs?

Waarom en voor welke 

doelgroep wordt dit 

plan geschreven? 

Algemene informatie 

van de school

1

4

5

6

7

2

3

Waarom is het bepalen van een visie 

zo belangrijk?

• zorgt voor betrokkenheid en draagvlak;

• stelt je in staat om keuzes te maken;

• maakt het mogelijk om anderen aan te spreken 

  op specifieke competenties en vaardigheden;

• maakt reflectie mogelijk op het 

  gezamenlijke proces;

• maakt ontwikkeling zichtbaar;

• zorgt voor structuur in je ontwikkeling;

• geeft continuïteit, waardoor maakonderwijs 

  minder afhankelijk wordt van personen.

Scholen brengen op allerlei manieren hun visie op 

onderwijs onder woorden. Een maakvisie bevat 

onder andere de volgende elementen:

* visie op maken 

  Worden leerlingen gezien als 

  consument of als maker?

  Welke aspecten van maken krijgen nadruk?

* visie op didactiek en docentenrol 

  Welk soort onderwijs geeft deze school? 

  Rol docent, leerling, leerstof?

* visie op schoolklimaat 

  Welke sfeer, welk pedagogische klimaat heerst er?



Professionals in beweging krijgen, vraagt om de 

juiste informatie en inspiratie. Wat is er nodig of 

welke middelen kunnen worden ingezet om anderen 

te informeren en te motiveren om aan de slag te 

gaan met maakonderwijs? 

Om het onderwijs en de bibliotheken op te 

leiden in maken zijn er verschillende opleidingen. 

Voortdurende ontwikkeling is essentieel in 

dit vakgebied, waarin de mogelijkheden elkaar 

in rap tempo opvolgen. Ook is het belangrijk om 

karaktereigenschappen zoals improvisatievermogen, 

nieuwsgierigheid en creativiteit te blijven voeden en 

kneden. De Waag Society heeft diverse workshops 

en opleidingen samengesteld om de profes-

sionaliseringslag binnen het maakonderwijs te 

maken. Zoals de Fab Academy en het Teacher 

Maker Camp. Deze laatste is in samenwerking 

met Cubiss tot stand gekomen om geïnteres-

seerden kennis te laten maken met de begin-

selen van maakonderwijs. Ook Fab the Library 

van Frysklab is een goed voorbeeld van een 

opleiding in maken.  

INSPIRATIE

Tip

Via de kennisgroep maakonderwijs op 

Mediapakt.nl tref je anderen aan die ook met 

maken bezig zijn. Klik hier om je te registreren.

Tip

Leer van elkaar, ga eens per maand samen

maken met anderen, start je eigen ‘maakclubje’ 

met anderen. Elkaar inspireren en op weg 

helpen is belangrijk!

Tip

Begin klein!

PROFESSIONALISERING

de gratis e-learning Maakonder-

wijs van Cubiss te volgen. Zo leer 

je over de basis van maken, de 

maakbeweging en maakonderwijs. 

een MediaLab Festival op school of in 

de bibliotheek te organiseren;

1
een maker uit te 

nodigen in de klas;

2

naar een Fablab in jouw 

omgeving te gaan;

3

5

Maak professionals in het onderwijs en 

in de bibliotheek enthousiast door:

te bekijken welke organisaties in 

je omgeving ook werken aan 

maakonderwijs. Check bijvoorbeeld 

wat de bibliotheek doet; steeds 

meer bibliotheken hebben ook een 

maaklab of digilab en ondersteunen 

het onderwijs;

4

https://www.mediapakt.nl/kennisgroepen/alle+kennisgroepen/default.aspx


Er zijn verschillende initiatieven en lespakketten 

verkrijgbaar op het gebied van maakonderwijs en 

de Maker Movement. Hieronder tref je enkele 

voorbeelden aan:

• Cubiss – De doorgaande lijn MAAKfabriek met de    

  MAAKplaats, Bouwbeesten, Cardboard Game, 

  Living Cardboard en Stadslab

• Frysklab – Brochure educatief aanbod voor scholen

Door de inspanningen rondom maken te monitoren 

en evalueren, wordt maakonderwijs verankerd 

binnen de school. Zo kunnen activiteiten indien 

nodig worden aangepast en verbeterd. Bovendien 

worden de activiteiten rondom maakonderwijs zo 

breder omarmd. Succes wordt zichtbaar gemaakt 

en dat creëert draagvlak! Om goed te kunnen 

monitoren en evalueren is het van belang in het 

beginstadium heldere doelen te stellen. Het is 

belangrijk dat je alleen datgene monitort, waar 

je daadwerkelijk iets mee gaat doen, zodat je het 

enthousiasme over maken makkelijker vasthoudt. 

• Brochure Jong geleerd 2.0 – 

  Maker in het Onderwijs van Mijn Kind Online

• FabSchool – Leren door te maken, een website     

  met tips

• Lesmateriaal van Maker Education Nederland  

  - voor het po

• Maakonderwijs; Aan de slag met technologie 

  van de toekomst – Basismateriaal voor het po

PRODUCTEN
EN ACTIVITEITEN

MONITORING

Tip

Benieuwd hoe je maken meet? Gebruik 

hiervoor bijvoorbeeld deze reflectietoolbox   

http://www.reflectietoolbox.nl/ 

https://www.cubiss.nl/webshop/producten?search_api_views_fulltext=maakfabriek
https://www.cubiss.nl/webshop/producten/de-maakplaats
https://www.cubiss.nl/webshop/producten/bouwbeesten
https://www.cubiss.nl/webshop/producten/cardboard-game
https://www.cubiss.nl/webshop/producten/living-cardboard
https://www.cubiss.nl/webshop/producten/stadslab
http://www.frysklab.nl/wp-content/uploads/2017/05/Brochure-FryskLab-educatief-aanbod-voor-scholen-v102017-LR.pdf
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Jong_Geleerd_20_Maker_in_het_onderwijs.pdf
http://FabSchool.nl
http://makered.nl/lesmateriaal/
http://www.maakonderwijs.nl/lesmateriaal-po.html
http://www.reflectietoolbox.nl/ 


TOETSING

Het is lastig om maakonderwijs te 

toetsen en daarmee te implementeren 

in het onderwijs dat vaak gericht is op 

meetbare resultaten. Aan de andere 

kant biedt dit juist een kans om te star-

ten met maken. Omdat maakonderwijs 

nog niet is vast gebeiteld in leerlijnen, 

curricula en toetsen, is er veel ruimte 

voor proberen, experimenten, oefenen 

en gewoon doen. 

BUDGET

Fysieke machine zijn duur, vergen onderhoud en specifieke kennis. 

De meeste docenten en bibliotheekmedewerkers hebben die kennis 

en vaardigheden (nog) niet. Door met simpele maaktechnieken te 

starten hoef je je hier als school of bibliotheek niet door te laten 

afschrikken. Met goedkope materialen zoals kartonnen dozen, 

satéprikkers, boterhamzakjes, plastic flessen en plakband maak 

je al mooie, creatieve en inventieve creaties. 

PIONIEREN

Maakonderwijs integreren in 

het curriculum vraagt om een 

cultuurverandering binnen 

school. Het risico bestaat dat 

maakonderwijsprojecten beperkt 

blijven tot projecten van één 

enthousiaste docent. Toch kan 

één enthousiaste pionier veel in 

beweging zetten. Door te gaan 

doen en successen te delen 

kan een maakonderwijsproject 

uiteindelijk alsnog uitgroeien 

tot een vast onderdeel van het 

curriculum.  

LOL

De lol die leerlingen en leerkrachten 

ervaren in maakonderwijs is een 

belangrijke reden om ermee aan de 

slag te gaan. Maakonderwijsprojecten 

en -evenementen worden gedragen 

door de enorme intrinsieke motivatie 

van leerlingen en leerkrachten. 

KANSEN EN VALKUILEN

MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN

Het gevaar ligt op de loer om bij maakonderwijs 

enkel te focussen op de werking van verschillende 

technologieën. De uitdaging ligt er in om als school 

of bibliotheek overstijgende maatschappelijke 

vraagstukken te koppelen aan maakopdrachten. 

Denk aan het oplossen van een probleem waar een 

stad, dorp of wijk mee te maken heeft. Zo breng 

je verdieping en ontdek je dat maakonderwijs een 

aanvulling vormt op het reguliere onderwijs. 

MEISJES

Omdat meisjes vaak onbekend zijn met bèta-, technische en ICT-beroepen, gaat 

veel vrouwelijk talent verloren. Maakonderwijs laat meisjes al op jonge leeftijd 

kennismaken met techniek en kan helpen hun blik op bèta, techniek en ICT te 

verbreden en hun loopbaankeuzes te beïnvloeden. Tijdens de jaarlijkse Girlsday 

openen tal van bèta-, technische en ICT-bedrijven hun deuren voor meisjes van 

10 tot 15 jaar. Kijk voor meer informatie op www.vhto.nl.

http://www.vhto.nl


Tip

Als je meer wilt weten over de basis 

van maakonderwijs of je collega-

leerkrachten wil informeren, kun je 

(als team) de e-learning Leren door 

te maken van Cubiss gratis volgen

in de cubissacademie. 

 

INFORMATIE

Waar kan ik meer lezen over maakonderwijs?

Start bijvoorbeeld met https://abcmaken.nl/ 

of het boek Invent to Learn. Volg de blog 

Makered.nl of lees het digitale magazine van 

Cubiss. Download het gratis e-book van Fablearn 

Meaningful Making of kijk op Kennisnet.

WAAR VIND IK EEN FABLAB, 
MAAKPLAATS OF CODECLUB

Op de website van Stichting FabLab Benelux, 

Platform Maker Education of Codestarter vind je een 

overzicht van allerlei maakplaatsen en activiteiten.

INSPIRATIE IN BOEKEN, 
ONLINE EN IN VIDEO’S

Sylvia Martinez bracht in 2013 het boek 'Invent to 

Learn': Making, Tinkering, and Engineering in the 

Classroom op de markt. Ook het boek van Astrid 

Poot ‘Bo bouwt een boot’ is een aanrader. Een 

spannend verhaal over een meisje, haar opa 

en een zelfgebouwde boot. 

Daarnaast zijn er online veel inspirerende filmpjes te 

vinden over maakonderwijs. Zo is de bijeenkomt in 

De Balie (2016) terug te kijken: Makeronderwijs in 

Nederland. MakerTheMovie heeft op YouTube een 

inspirerende video (2013) geplaatst, onder de naam 

‘A documentary on the Maker Movement’. Hierin zie 

je hoe verschillende producten gemaakt worden en 

welke rol robotica kan spelen in het onderwijs. Ook 

komen leerlingen aan het woord die hun ervarin-

gen delen. En op TED.com vertelt Dale Dougherty 

(2011) in de presentatie ‘We are makers’ meer over 

interessante tools, zoals Arduinos en 3D-printers.
WAT DOEN ANDERE SCHOLEN 
AAN MAAKONDERWIJS?

Neem eens een kijkje op de websites van Fabklas, 

11x Makerschool en De Neptunus. In sommige 

regio's kan maakonderwijs ook uitbesteed worden 

zoals bijvoorbeeld via de Maakotheek in Rotterdam. 

https://www.techniektalent.nu/

IK WIL EEN MAAKPLAATS, TECHNIEKLAB, 
ONTDEKLAB BEGINNEN OP SCHOOL, 
HOE PAK IK HET AAN?

Het Mini Fablab is een goed voorbeeld van hoe

je klein kunt beginnen. Of lees het Engelstalige

e-book van MakerEd over maakplaatsen op

school, deze kost helemaal niets. Je kunt

natuurlijk ook contact opnemen met

Platform Maker Education.

IK WIL AAN DE SLAG MET EEN 
MAAKPROJECT, WAAR VIND IK PASSEND 
LESMATERIAAL?

Onder het kopje Lesmateriaal zijn er veel 

platforms voor je verzameld. Cubiss ontwikkelde 

de doorgaande lijn MAAKfabriek. Of kijk op de 

website van Instructable Classes, Codekinderen, 

Maakkunde.nl van NEMO, Exploratorium, 

FabSchool.nl, Smart Kids Lab of 

Platform Maker Education.

WAAR VIND IK MEER INFORMATIE OVER 
MEDIAWIJSHEID, MEDIA MAKEN EN 
MAAKPLAATSEN IN BIBLIOTHEKEN?

Klik op Bibliotheken om te kijken wat daar

allemaal al gebeurt of laat je inspireren via

Mediawijsheid.nl of Media Maken.

WAAR VIND IK MEER INFORMATIE OVER 
MACHINES, TOOLS, GEREEDSCHAPPEN 
EN MATERIALEN?

Alles over Digitale Fabricage en machines vind

je bijvoorbeeld via: Stichting FabLab Benelux,

Mini Fablab, Ultimaker en Fablab Factory.

Programmeer en ICT-tools zijn er in overvloed.

Kijk bijvoorbeeld eens op ICT leskisten, onder

programmeren en de Techniekbieb. En leuke

tools zijn onder andere de MakeyMakey, 

Fabschoolino, Micro.bit en de Arduino. Of laat 

je inspireren door deze poster van Astrid Poot 

met daarop vijftig handige gereedschappen. 

INFORMATIE EN INSPIRATIE

https://www.cubissacademie.nl/cursussen
https://abcmaken.nl/
http://inventtolearn.com
http://Makered.nl
http://magazine.cubiss.nl/nl_NL/3537/56095/cover.html
http://fablearn.stanford.edu/fellows/page/meaningful-making-book/
http://fablearn.stanford.edu/fellows/page/meaningful-making-book/
https://www.kennisnet.nl/digitale-geletterdheid/
http://fablab.nl
https://makereducation.nl
http://Codestarter.nl
http://inventtolearn.com/
http://inventtolearn.com/
http://inventtolearn.com/
https://www.bol.com/nl/p/bo-bouwt-een-boot/9200000079578914/
https://vimeo.com/155043837
https://vimeo.com/155043837
https://www.youtube.com/watch?v=mklywR7TQxs
https://www.ted.com/talks/dale_dougherty_we_are_makers?language=en
http://Fabklas.nl
http://makerschool.nl
http://Maakotheek.nl
https://www.techniektalent.nu/
https://abcmaken.nl/home/m#mini-fablab 
https://www.makerspaces.com/makerspace-resources-ebook/ 
https://makereducation.nl/
https://abcmaken.nl/home/l#lesmateriaal
https://abcmaken.nl/home/l#lesmateriaal
https://maken.wikiwijs.nl/100525/CodeKinderen
https://maakkunde.nl/
https://www.exploratorium.edu/
http://fabschool.nl/
http://smartkidslab.nl/
https://makereducation.nl/
https://abcmaken.nl/home/b#bibliotheken 
https://www.mediawijsheid.nl/
https://abcmaken.nl/home/m#media-maken
https://abcmaken.nl/home/d#digitalefabricage
http://fablab.nl
https://abcmaken.nl/home/m#mini-fablab 
http://ultimaker.com/
http://www.fablabfactory.com/
https://www.ictleskisten.nl/
https://abcmaken.nl/home/p
http://techniekbieb.nl/
https://abcmaken.nl/home/m
https://abcmaken.nl/home/f
https://abcmaken.nl/home/m
https://abcmaken.nl/home/a
https://lekkersamenklooien.nl/lekkersamenklooien/dit-zijn-ze-de-50-tools/


MAKERSPACE

Een maakplaats (onafhankelijk van het fablab-

netwerk) waar creatieve makers – professioneel en 

hobbyist – elkaar ontmoeten, en waar ze naast de 

ruimte ook machines delen en ideeën uitwisselen. 

MAKERMOVEMENT

Een beweging die nastreeft dat mensen 

meer grip krijgen op spullen, technologie 

en zelfs scheikundige processen om hen 

heen. Als je iets maakt, dan ben je daar 

trots op. En je werkt snel samen, omdat je 

doorgaans vier handen nodig hebt als je 

iets maakt. Het zijn drie basisprincipes van 

de makerbeweging. Voor een korte indruk: 

http://makerthemovie.com/ 

MEDIAWIJSHEID

De verzameling competenties die je nodig 

hebt om actief en bewust deel te nemen aan 

onze mediasamenleving. (Mediawijzer.net) 

21e-EEUWSE VAARDIGHEDEN

Generieke vaardigheden en daaraan te koppelen 

kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te 

kunnen functioneren in en bij te dragen aan de 

kennissamenleving. (SLO) 

FABLAB

Een laboratorium waar je met behulp van digitale 

productietools een prototype kunt bouwen of 

onderzoek kunt verrichten. Fablabs zijn verbonden 

in een mondiaal netwerk waarin co-creatie en 

kennisuitwisseling centraal staan. 

DE TERMEN ONTRAFELD

MAAKONDERWIJS

Het ontwerpen, maken en onderzoeken 

van artefacten met behulp van apparaten 

voor materiaalbewerking en/of computer-

technologieën. (Martinez & Stager, 2013)
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