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1. Aan welke doelen van W&T kan met Maakonderwijs 
een invulling worden gegeven?

2. Welke vakdidactische en pedagogische principes 
horen daarbij?



Componenten W&T 

• Vaardigheden
• Onderzoeken

• Ontwerpen

• Houding

• Kennis

(SLO)
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Het onderzoek

Leerarrangementen Maakonderwijs (2 cycli)

• Interview voor: wat is de leerkracht van plan?

• Lesobservaties en mini-interviews tijdens: hoe 
gaat het in de praktijk? Wat zijn de ervaringen 
van leerkracht en leerlingen?

• Interview na: hoe kijkt de leerkracht erop terug?

• Leerlingvragenlijsten: leerdoelen, ervaringen



W&T vaardigheden

Ondersteunende vaardigheden
• Observeren en meten
• Denkwijzen hanteren 
• Bronnen, materialen en 

gereedschap gebruiken
• Reflecteren, waarderen en 

oordelen







Confronteren met vraag of probleem
Een probleem afbakenen tot een 

ontwerpvraag en daarbij ontwerpeisen 
formuleren

Verkennen en oplossingen bedenken
Voor de ontwerpvraag verschillende 

oplossingen zoeken, uitwerken en 
beoordelen en op basis van de eisen 

komen tot een best passende oplossing



Confronteren met vraag of probleem 

• Introductie van thema 

• Inspireren

• Informatie verzamelen

• Satelliet die probleem op aarde oplost
• Hulp voor ouderen
• Speeltoestel van de toekomst
• Inrichting van nieuwe ruimte op school
• Zwerfafval opruimen
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• Brainstormen

• Mindmap maken

• Ontwerpvraag formuleren. Bijv. vragenmachientje
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Confronteren met vraag of probleem 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik heb nieuwe informatie verzameld

Ik heb bedacht aan welk onderwerp ik wilde werken

Ik heb bedacht waar het prototype aan moest voldoen

Ik heb informatie opgezocht om te weten waar het
prototype aan moest voldoen

niet een beetje veel heel veel



Verkennen en oplossingen bedenken

• Ideeën en oplossingen bedenken

• Brainstormen (individueel of in groepjes)

• Bedenken welk idee het beste is

• Combinaties van ideeën maken



Verkennen en oplossingen bedenken

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik heb ideeën bedacht

Ik heb nagedacht over welk idee het beste is

Ik heb uitgelegd waarom we voor een bepaald idee
hebben gekozen

niet een beetje veel heel veel



Ontwerp schetsen, materiaal en 
gereedschap verzamelen

De ontwerpoplossing uitwerken in een 
schets en een (bouw-)tekening en 

geschikte materialen en gereedschap 
verzamelen



Ontwerp schetsen, materiaal en gereedschap 
verzamelen

• Ontwerptekening maken

• Details of maten aangeven in 
ontwerptekening

• Koppeling met ontwerpvraag en 
ontwerpeisen

• Nadenken over benodigde materialen en 
gereedschappen







0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik heb gewerkt aan een ontwerptekening van het
prototype

Ik heb in de ontwerptekening aangegeven wat wat is

Ik heb in de ontwerptekening aangegeven hoe groot de
onderdelen moesten zijn

Ik heb bedacht welke materialen en gereedschappen
nodig waren om het prototype te maken

niet een beetje veel heel veel

Ontwerp schetsen, materiaal en gereedschap 
verzamelen



Ontwerp realiseren
Het ontwerp planmatig en gestructureerd 

uitwerken en een model of prototype 
maken

Testen en bijstellen
Het model of prototype testen en 

evalueren en verbeterpunten voorstellen 
en/of doorvoeren



Ontwerp realiseren

• Prototype maken

• Koppeling met ontwerp

• Maaktechnieken aanleren

• Ict-technieken aanleren

- workshops 
- aanwijzingen geven
- zelf laten proberen
- voordoen
- overnemen
- medeleerling laten helpen



Testen en bijstellen

• Experimenteren met materialen

• Uitproberen en bijstellen tijdens 
het maken

• Werkend prototype laten maken



Testen en bijstellen

• Experimenteren met materialen

• Uitproberen en bijstellen tijdens het maken

• Werkend prototype laten maken

• Hypothese opstellen?



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik ben bezig geweest met het maken van het prototype

Ik heb gekeken of het prototype klopte met de
ontwerptekening

Ik heb uitgeprobeerd welke materialen en
gereedschappen we het beste konden gebruiken

Ik heb uitgeprobeerd of het prototype werkte

Voordat ik het prototype ging uitproberen, heb ik
bedacht wat er zou kunnen gebeuren

Ik heb het prototype aangepast zodat het beter werkt

niet een beetje veel heel veel

Ontwerp realiseren, Testen en bijstellen



Testen en bijstellen

• Experimenteren met materialen

• Uitproberen en bijstellen tijdens het maken

• Werkend prototype laten maken

• Hypothese opstellen?

• Evalueren, feedbackronde



Presenteren
De werking van de oplossing toelichten en 
het proces er naar toe verwoorden in een 

verslag

Verdiepen en verbreden
N.a.v. het ontwerpproces en het product de 

ontwerpvraag en de oplossing verbreden 
en verdiepen naar andere contexten en 

vervolgvragen



Presenteren

• Presentatie/demonstratie van prototype: wat doet het, hoe 
werkt het?

• Proces verwoorden, gemaakte keuzes uitleggen

• Presenteren voor externen, bijv. ouders, 
andere klassen, opdrachtgever

• Logboek bijhouden

• Website maken







Verdiepen en verbreden

• …



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik heb opgeschreven wat we hebben gedaan tijdens
het project

Ik heb uitgelegd hoe het prototype werkt

Ik heb uitgelegd waar je het prototype voor kan
gebruiken

Ik heb uitgelegd waarom we het prototype zo hebben
gemaakt

Ik heb nagedacht over hoe het prototype nog beter
kan worden gemaakt

Ik heb nagedacht over wat ik nog meer zou willen
weten over het onderwerp

niet een beetje veel heel veel

Presenteren, Verdiepen en verbreden



Aanvullende vakdidactische en pedagogische 
principes en aandachtspunten

• Samenwerkend leren

• Rol van ict

• Vrij laten vs. bijsturen

• Begeleiden van het (denk)proces

• Doorlopende maaklijn op school



Samenwerkend leren

• Eerst individueel, daarna in groepjes

• Groepsvorming

• Samenwerken vanuit verschillende rollen
• Techneut, ict-er, verkoper

• Programmeur, bouwer, mooimaker

• Teamcaptain, schrijver, tijdbewaker 

• Begeleiding van samenwerkingsproces (bijv. afstemming, 
communicatie, taakverdeling)



Rol van ict in Maakonderwijs

Maken

• Microbit: beweging in 
prototype aansturen

• 3D-printer

• …

Ideeën bedenken 
en ontwerpen
• Informatie verzamelen

• Mindmap maken
(bijv. MindMeister)

• …

Presentatie en 
verslaglegging
• Website maken om 

product te ‘verkopen’

• Proces bijhouden in 
digitaal logboek of 
vlog

• Presentatiesoftware



Vrij laten vs. bijsturen

Vrij laten 
• Niet aangeven als iets niet zo’n 

goed idee is

• Geen tips geven over hoe iets 
handiger kan

• Zelf laten ontdekken, laten 
gebeuren

Bijsturen
• (Expliciete) tips geven om het idee 

beter te maken of uit te werken

• Tips geven over hoe iets handiger 
kan

• Vaardigheden expliciet aanleren, 
voordoen of overnemen



Begeleiden van het (denk)proces

• Vragen over idee en ontwerp: Wat is dit? Hoe werkt dit?

• Dóórvragen: Hoe zorg je dan dat het niet omvalt? Hoe kan de rolstoel er 

dan in? Maar wat dan als …? 

• Door laten denken: Bestaat dit al? Kun je iets nieuws bedenken? Kan 

het nog op een andere manier?

• Vragen richting volgende fases: Wat is nodig om dit te maken?

• Vragen richting eerdere fases: Waar zie ik dit in de tekening?

• Zelf laten uitzoeken: Ik weet het ook niet, probeer het maar. Waar zou 

je dat kunnen vinden?



Doorlopende maaklijn op school

• Meerdere grotere en kleinere maakprojecten

• Leerlingen wennen aan maakproces en maakattitude

• Gebruik maken van eerder opgedane vaardigheden

• Meer verdieping

• Meer mogelijkheden voor zelfregie en eigen initiatief



Conclusie: leerdoelen W&T

Maakonderwijs is een goede manier om 
invulling te geven aan leerdoelen W&T: 

• Ontwerpen

• Daarnaast aspecten van
• Onderzoeken (informatie verzamelen,

testen, experimenteren)

• Kennis (over thema)

• Houding (onderzoekend, kritisch)



Aandachtspunten voor Maakonderwijs

• Werkend prototype maken

• Meer aandacht voor ontwerpeisen opstellen en evt. 
verdiepen/verbreden

• Doorlopende lijn in de school

• Goede vragen stellen is een kunst




