
Leerlijn voor maakonderwijs

Uitgangspunten, competenties, leerdoelen en ontwerpeisen



Leerlijn Maakonderwijs met ict

Wat is een leerlijn?

• Geen lesmethode

• Biedt handvatten

• Wel een verantwoording

• Visie en doelen

• Praktisch en flexibel te gebruiken





Uitgangspunten van Maakonderwijs met ict

• Maakbesef en maakvaardigheden

• Inzet van ict

• W&T doelen

• Versterken van het probleemoplossend vermogen

• Samenwerken

• Reflectie en inzichten in leren

• Intrinsieke motivatie

• Ontwikkeling van de leerkracht



Maakbesef en maakvaardigheden

Maakbesef

• Impact op als maker 

• Bewust van wat gemaakt is 

• Inzicht in wat er allemaal nodig is om iets te 
maken (materialen, kennis, tijd),



Maakbesef en maakvaardigheden

Maakvaardigheden

• Technieken en materialen 

• Kennismaken met diverse soorten hand- en ict-
vaardigheden 



Maakbesef en maakvaardigheden

Verantwoording
• Hoofd, hart, handen en anderen
• Constructionistisch leren leidt 

tot contextgebonden en betekenisvol leren 
• Het abstract ontwerpen en het concreet 

uitvoeren is steeds in wisselwerking 
• ‘Doelgericht’ en ‘aanklooien’ met materialen 

en technieken’



Inzet van ict

• Hedendaagse oplossingen voor hedendaagse problemen 
• Oplossingen en oplossen met ict 
• Zorgt voor ontwikkelen op het gebied van de 21ste -eeuwse ict-

vaardigheden en computational thinking 
• De leerlingen maken kennis met nieuwe ict-technieken en 

toepassingen, bijvoorbeeld digitale fabricage.
• Het leert de leerlingen dat zij zich specifieke ict-vaardigheden 

(snel) eigen kunnen maken en hoe zij dat kunnen doen. 



W&T doelen

• W&T ≠ maakonderwijs met ict

• Onderzoeken, ontwerpen en begrip van en 
omgang met technologie en techniek



Versterken van het probleemoplossend vermogen

• ontwerpen om een vraag op te lossen

• meerdere oplossingsmogelijkheden: het goede antwoord bestaat niet. 

• actief en creatief te denken
• gericht op verplaatsen in nieuwe situaties, contexten en problemen om van te 

leren. 
=> ontwikkelen van probleemoplossend vermogen

Leerlingen stellen vragen niet altijd automatisch, maar moeten worden aangemoedigd 
om vragen te formuleren, een plan te maken en actie te ondernemen.



Samenwerken

• Verschillen zien, waarderen, mee om kunnen gaan

• Inclusief onderwijs door enerzijds differentiëren op taken, 
rollen  of talenten, en anderzijds door de vele facetten van 
maakonderwijs 

• Collectieve intelligentie: samen kom je verder, zowel binnen 
als buiten de grenzen van de school



Reflectie en inzichten in leren

• Bouwen aan zelfstandigheid

• Empowerment door maken

• Maakonderwijs gaat over het proces: reflectie is essentieel

• Reflecteren, feedback geven en ontvangen,  fouten maken en 
omgaan met tegenslagen 



Intrinsieke motivatie

• eigen gekozen doel bereiken 

• lol van het experimenteren en creëren

• keuzevrijheid 

• eigenaarschap 

Motivatie + Nieuwsgierigheid

Leren door te maken is leuk! 



Ontwikkeling van de leerkracht

• enthousiaste maker 

• die blijft leren en ontwikkelen

• maker van het niet-lesmethode gedreven maakonderwijs

Rol van de leraar: begeleiden, coachen, inspireren, scheppen van 
voorwaarden inclusief veilig klimaat



Van leerlijn een leerarrangement maken met ict

Stappen
Uitgangspunten kiezen en 
contextualiseren (hoe past dit 
binnen onze school)
Competenties kiezen
Onderwijs maken aan de hand 
van leerdoelen en leerinhoud. 
Hoe kom je daar dan? 

Handvat ppt

Maakcompetenties

Verkennen en verzamelen

Afbakenen en kiezen

Ontwerpen

Maken en experimenteren

Reflecteren



Documenten voor de praktijk:

Een leerlijn Maakonderwijs in het primair onderwijs

Worddocument met een (droge) beschrijving van de 
uitgangspunten, de competenties, de doelen en de inhouden

Beschrijving van vier vijf leerarrangementen rond 
Maakonderwijs in Powerpoints

concrete uitwerking in ppt
(incl. lerarenhandleiding en materialen)

ppt voor het invullen/ontwerpen van het onderwijs



Opzet ppt in diasorteerder

1. Over iXperium Maakonderwijs

2. Context 

3. Samenvatting arrangement voor iXperium maakonderwijs

4. Relatie met de uitgangspunten

5. Lesweken



Over iXperium 
Maakonderwijs

Context

Samenvatting 
arrangement voor 
iXperium 
maakonderwijs



Uitgangspunt 1

Uitgangspunt 2

Uitgangspunt 3

Uitgangspunt 4



Uitgangspunt 5

Uitgangspunt 6

Uitgangspunt 7

Uitgangspunt 8



Lesweken


