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Competenties voor maakonderwijs met ict

Over Maakonderwijs met ict
Maakonderwijs met ict lijkt een potentieel effectieve manier te zijn om ict-geletterdheid,
gebundeld aan creativiteit en innovatief handelen, te ontwikkelen. Het zoeken en ordenen van
informatie over te gebruiken materialen, toepassingen, programmacode en oplossingsrichtingen
zijn voorbeelden van activiteiten binnen de informatievaardigheden. Het online samenwerken,
het maken van digitale schetsen en 3D-modellen, het laten aansturen van 3D-printers of
lasersnijders doen een beroep op instrumentele vaardigheden. Het procesmatig (her)formuleren en opdelen van problemen, het verzamelen en filteren van data en het
programmeren van componenten die onderdeel zijn van het prototype zijn voorbeelden waarbij
een beroep gedaan wordt op computational thinking vaardigheden van leerlingen.

Opzet
1. Over iXperium Maakonderwijs
2. Context
3. Samenvatting arrangement voor iXperium

maakonderwijs
4. Relatie met de uitgangspunten
5. Lesweken

Dorendal als context voor het leerarrangement
voor maakonderwijs
Dorendal is school in Doorwerth met ongeveer # kinderen en een team
van 13 leraren. Deze Daltonschool heeft als missie dat kinderen met
plezier naar school gaan en opgroeien tot verantwoordelijke burgers
in een democratische samenleving, die inzicht hebben in zichzelf.
De kernwaarden van het onderwijs sluiten goed aan bij de
uitgangspunten van maakonderwijs. Zo zijn beiden gericht op het
ontwikkelen van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Maar ook
samenwerken en reflecteren zijn steeds van belang. Maakonderwijs is
echter nog niet structureel onderdeel van het curriculum en moet zijn
plek nog verwerven.
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Samenvatting van het maakonderwijs
arrangement
Het maakarrangement is uitgevoerd in groep 6,7 en 8. Het thema sluit
aan bij het jaarlijks terugkerende schoolbrede thema zwerfafval. De
school ligt tegenover een klein bos waar zwerfafval een gegeven is. De
leerlingen ontwikkelen vanuit het voor hen betekenisvolle bos aandacht
voor het duurzaamheidsthema.
Dit authentiek probleem mogen de leerlingen binnen maakonderwijs
aanpakken door middel van het ontwikkelen van een robot die helpt bij het
opruimen van het afval.

Samenvatting van het maakonderwijs
arrangement
De leerlingen gaan in de fases van onderzoekend leren aan de slag, en
verkennen allereerst de situatie en vergaren informatie. Vervolgens gaan
zij een schets van een prototype maken met de daarbij behorende
ontwerpeisen. Daarna realiseren zij het prototype. Het prototype is
voorzien van een microbit en een servo-motor. De leerlingen werken
gedurende het maakproces samen aan de hand van verschillende rollen. Als
afsluiting worden de prototypes en het gelopen proces gepresenteerd aan
de ouders.

Ad Baggerman, bovenbouw leraar op de Dorendal in
Oosterbeek, vertelt waarom hij met zijn leerlingen met
maakonderwijs aan de slag gaat. Ad legt de verschillende
stappen van het leerarrangement uit en geeft aan welke
keuze’s hij hierin gemaakt heeft en wat hij bij zijn leerlingen
ziet. Dit rondom het thema opruimen van zwerfafval. Ad heeft
ict expliciet een rol gegeven door in het ontwerp het gebruik
van de microbit verplicht te stellen.

https://youtu.be/iX3Wy8eZ43E
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Uitgangspunt 1: Maakbesef en maakvaardigheden
Maakonderwijs met ict leidt bij leerlingen tot het besef dat zij de wereld kunnen verbeteren. Door
nieuwe dingen te bedenken en te realiseren maken ze de wereld een beetje mooier als uitvinder of
wereldverbeteraar. Maakonderwijs maakt leerlingen bewust van het feit dat álles gemaakt is. Zij krijgen
inzicht in wat er allemaal nodig is om iets te maken (materialen, kennis, tijd), hoe technieken werken en
hoe je materialen kunt inzetten. Verfijning van de technische vaardigheden worden bij voorkeur
aangeleerd op het moment dat deze nodig zijn. Maakonderwijs zorgt wél dat leerlingen kennismaken met
diverse soorten hand- en ict-vaardigheden die in kunnen worden ingezet. In maakonderwijs met
ict maken leerlingen met hoofd, hart en handen. De constructionistische werkwijze leidt
tot contextgebonden en betekenisvol leren. Het abstract ontwerpen en het concreet uitvoeren is steeds
in wisselwerking met elkaar: uitproberen in praktische zin en verwerken naar bijvoorbeeld een
presentatie, procesbeschrijving of verantwoording. Naast ‘doelgericht’ uitproberen en tinkering is ‘het
aanklooien met materialen en technieken’ onderdeel van maakonderwijs met ict. Door wat minder
doelgericht materialen en technieken te verkennen, creëert maakonderwijs met ict nieuwe
oplossingsrichtingen voor de leerling.

Uitgangspunt 1: Maakbesef en maakvaardigheden
Maakvaardigheden en maakbesef worden in dit arrangement ontwikkeld
doordat de leerlingen in dit arrangement een afvalverzamelmachine ontwikkelen.
Zij krijgen daarvoor workshops in het snijden van karton en het gebruiken van
de microbit met een servo-motor.
De leraar geeft zelf de workshop over het snijden van karton. Daarbij is het
belangrijk dat ze goed leren hoe ze dit moeten doen in verband met de
veiligheid.
Voorafgaande aan het leerarrangement heeft de leraar aan alle leerlingen een
workshop gegeven over de microbit en servomotor. De stagiair heeft ook een
extra microbit-workshop gegeven aan de programmeurs uit de verschillende
groepjes.

1 Maakbesef en maakvaardigheden

De leerlingen beseffen dat zij de wereld kunnen veranderen
door te maken want de leerlingen krijgen een échte opdracht
voor een écht probleem wat wellicht met een robot kan worden
opgelost. Dat maakt dat zij zich kunnen voorstellen hoe zij een
robot zouden kunnen ontwikkelen die problemen met het
zwerfafval oplost.
De leerlingen kunnen een stappenplan maken en uitvoeren
doordat ze in het de stappen voor onderzoekend leren volgen.
Dit betekent dat ze zich steeds bewust zijn welke stap hen
dichter bij de oplossing laat komen.

1 Maakbesef en maakvaardigheden

In het maakonderwijs is ruimte om te experimenteren en
fouten te maken doordat het uitvoeren van de opdracht een
proces is waarbij de leerlingen tegen technische problemen
aanlopen die opgelost moeten worden. In de elkaar opvolgende
lessen is hier rekening mee gehouden.
Het abstract ontwerpen en het concreet uitvoeren is steeds in
wisselwerking met elkaar omdat de leerlingen vanuit hun
ontwerptekening het prototype gaan bouwen.
Al bouwende komen ze erachter dat bepaalde constructies en of
bewegingen niet kunnen, en dat er een oplossing gezocht moet
worden die wel werkt.

“De leerlingen werken in twee aaneengesloten lessen aan
het uitwerken van het prototype. Door deze twee lessen
direct na elkaar te plannen hebben de leerlingen een groot
tijdsblok waar zij aan het maken kunnen gaan. “
“Het zou goed zijn als er een leerlijn maken door de gehele
school zou zijn ,zodat er een groter maakbesef ontstaat
vanuit de vaardigheden die al eerder zijn aangeleerd.”
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Uitgangspunt 2: inzet van ict
In maakonderwijs met ict bedenken en maken leerlingen hedendaagse oplossingen voor
hedendaagse problemen. Leerlingen gaan daardoor aan de slag met 21ste -eeuwse
vaardigheden. De leerlingen maken oplossingen met ict en gebruiken voor het maken en
ontwerpen eigentijdse toepassingen en materialen. Het gebruik van ict in het proces en het
product zorgt ervoor dat de leerlingen zich ontwikkelen op het gebied van de 21ste -eeuwse ictvaardigheden en computational thinking. De leerlingen maken in maakonderwijs met ict kennis
met nieuwe ict-technieken en toepassingen, bijvoorbeeld digitale fabricage. De ict-inzet in het
proces en product is bij voorkeur grensverleggend en toekomstgericht. Het leert de leerlingen
dat zij zich specifieke ict-vaardigheden (snel) eigen kunnen maken en hoe zij dat kunnen doen.

Uitgangspunt 2: Inzet van ict
Ict krijgt binnen het arrangement vorm als onderdeel van het
ontwerp: de leerlingen maken een prototype waarin zij verplicht een
microbit en een servomotor inzetten. Daarnaast gebruiken zij op de
reguliere wijze de chroombooks om informatie te verzamelen over het
thema en het ontwerpen van robots.

ICT-GEBRUIK

In deze slide zijn de belangrijkste activiteiten in maakonderwijs teruggebracht tot drie. Het gaat
dan om verkennen in breedste zin (testen, verzamelen, kennismaken met nieuwe technieken),
maken ook in breedste zin (van 3d printer tot programmeren of maken van digitaal ontwerp) en
overleggen. Onder overleggen valt ook het kunnen overleggen van producten of het presenteren.

Ict inzetten om beter te
kunnen werken:
samenwerken,
presenteren, maken,
reflecteren, meten,

ICT is integraal onderdeel van het leerarrangement
ICT & verkennen:
Via internet en chroombooks verkennen van informatie en oplossingen in relatie tot het
thema.

ICT & maken:
Verplichte inzet van Servomotor aangestuurd door de Microbit in het prototype

ICT & overleggen:

Het maken van een digitale presentatie van het prototype met daarbij een toelichting op
het proces.
Het vastleggen van de opmerkingen van de presentatie over het prototype , zodat er
verbeteringen aangebracht kunnen worden.

2 Inzet van ICT
Leerlingen maken kennis met nieuwe icttechnieken; grensverleggend en
toekomstgericht door
Voorafgaande aan het maakonderwijs kreeg
de hele groep een algemene workshop over
microbit Tijdens het maakonderwijs kregen
de leerlingen met de rol programmeur een
tweede workshop gericht op beweging met
de microbit en de servomotor. In deze
workshop gaan de programmeurs aan de
slag met het programmeren van de
microbit voor hun eigen prototype. De
meeste leerlingen hebben binnen de tijd van
de workshop het programmeren klaar.

De leerlingen leren hoe zij zich specifieke
ict-vaardigheden snel eigen kunnen
maken door het krijgen van een directe
instructie over het gebruik van de microbit
en de servomotor. De instructie wordt
ondersteund door de afbeeldingen en de tips
op hun chromebook. Ook de controle van de
geprogrameerde microbit lsmede de
aansluitingen kunnen digitaal gecontroleerd
worden.

“Ik zie in dit arrangement het experimenteren met de
verschillende programma’s op de microbit en het
enthousiasme wat dit oproept. Ik zie de frustratie bij de
koppeling van de microbit aan de servomotor als hij niet
werkt. Kinderen schieten elkaar te hulp.”
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Uitgangspunt 3: wetenschap en techniek
Wetenschap en technologiedoelen krijgen een plek in maakonderwijs wanneer deze geen
afbreuk doen aan maakonderwijs. Onder de wetenschap en technologie doelen vallen doelen
met betrekking tot onderzoeken, ontwerpen en begrip van en omgang met technologie en
techniek (zie https://slo.nl/thema/meer/wetenschap/). Onderzoeken en ontwerpen zijn continu
in wisselwerking met elkaar, waardoor houdingen, kennis en vaardigheden in samenhang
worden ontwikkeld. In maakonderwijs met ict verkennen en formuleren de leerlingen een
probleem, op deze manier bakenen zij hun ontwerpvraag af. Daarna onderzoeken zij dit
probleem oplossing en een set ontwerpeisen te komen. De ontwerpeisen vormen de basis om
tot een onderbouwd ontwerp te komen, waarna zij dat planmatig uit kunnen werken tot een
prototype. De ontwerpeisen en het probleem zijn dan basis om naar terug te kijken in de
evaluatie en het testen en evalueren van het prototype. Technologie en technieken komen in
iXperium Maakonderwijs aan bod, doordat leerlingen deze kennis en vaardigheden nodig
hebben om planmatig te komen tot een ontwerp en dit uit te werken tot een (werkend)
prototype.

Uitgangspunt 3: wetenschap en techniek
Aandacht voor W&T-doelen is georganiseerd door het maakonderwijs
rondom de fasen van onderzoekend leren in te richten. Op deze manier is er
relatief veel aandacht voor het zoeken en verzamelen van informatie.

3 W&T doelen

Verkennen en
verzamelen

Leerlingen verkennen en verzamelen als
volgt:
•
•
•
•
•
•

Leerlingen verkennen en verzamelen als volgt:
De leerlingen maken een huiswerkopdracht waarin zij
informatie inwinnen over afval verzamelen.
In de les daarna wordt er in de klas informatie
gezocht: in boeken of op internet.
Leerlingen konden mailen of bellen naar bijv.
gemeentereiniging om informatie te vragen
Tijdens het ontwerpen werd informatie opgezocht
op internet, bijv. over de werking van machines.
De leerlingen schrijven de gevonden informatie bij de
ontwerpeisen.

meerdere uitkomsten
ontdekkingen
beeldmateriaal
waarnemingen
ervaringen
bronnen raadplegen
kennis en meningen
van experts

3 W&T doelen

Verkennen en
verzamelen

De leraar ondersteunt dit door:
•
•
•
•
•

Het geven van een huiswerkopdracht
Ruimte en stimulans te geven voor het zoeken naar
informatie
Klaarleggen van boeken over het onderwerp in de
klas
Tips te geven over waar ze naar konden zoeken bijv.
zwerfafval, de gemeente, Boyan Slat
Tips te geven ook tijdens de ontwerpfase nog even
op te zoeken om meer te weten te komen over bijv.
hoe een machine zich voort kan bewegen.

meerdere uitkomsten
ontdekkingen
beeldmateriaal
waarnemingen
ervaringen
bronnen raadplegen
kennis en meningen
van experts

Uitgangspunt 4: versterken probleemoplossend
vermogen
Maakonderwijs met ict daagt leerlingen uit om dingen te ontwerpen om daarmee een probleem
of vraag op te lossen. Het vraagt de leerlingen om actief en creatief te denken en draagt
daarmee bij aan het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen. Maakonderwijs begint
meestal met het afbakenen van een onderzoeksvraag en/of ontwerpvraag passend bij een
probleem of eigen ideeën die relevant zijn in de belevingswereld van de leerlingen. Leerlingen
stellen vragen niet altijd automatisch, maar moeten worden aangemoedigd om vragen te
formuleren, een plan te maken en actie te ondernemen.
iXperium maakonderwijs stimuleert creativiteit: de leerlingen realiseren een prototype van een
idee en komen gedurende het maakproces steeds in situaties waarbij er niet een vaste oplossing
blijkt te zijn. Elke hick-up daagt uit tot creatief denken. Het daagt de leerlingen uit om (anders)
te denken aangezien er geen gewenst antwoord of het goede antwoord bestaat. Het is gericht
op je verplaatsen in nieuwe situaties, contexten en problemen om van te leren.

4 Versterken van het probleemoplossend vermogen

Onderzoeksvraag/ ontwerpvraag

Dit gaat niet altijd automatisch, hoe
moedigt de docent leerlingen aan om
vragen te formuleren, een plan te
maken en actie te ondernemen?

Hoe komt de leerling tot een relevante
onderzoeksvraag of ontwerpvraag?

De docent:
Door een actueel probleem te
gebruiken en zelf daarvoor ook actie
te ondernemen.
Het probleem wordt geschetst
(zwerfafval) Men ondervindt het aan
den lijve. (opruimen) Kinderen zoeken
in groepjes naar een oplossing (plan).

?

De opzet
Er wordt een keuze gemaakt vanuit
het probleem. Dat kan het gehele
probleem bevatten of een
deelprobleem zijn waar een oplossing
voor wordt gezocht. Ruimen we al
het zwerfafval op, of beperken we
ons alleen tot het plastic? Wat is het
belangrijkst? Wat hebben we ervoor
nodig? Hoe pakken we het aan?

4 Versterken van het probleemoplossend vermogen

Doel: De leerling verplaatst
zich in nieuwe situaties,
contexten en problemen
om van te leren

?

De leerling gaat het bos in en
onderzoekt het zwerfafval in het bos.
Hij kijkt wat er ligt en vraagt zich
natuurlijk ook af wat iemand bezielt
om daar afval achter te laten.

De docent ondersteunt dit door de
inzet van een presentatie van de
gemeente over het zwerfafval.
Daardoor blijft het geen schools
onderwerp, maar worden de leerlingen
zich ervan bewust dat het zich in de
echte wereld afspeelt.

“Tijdens het bedenken van het prototype werden er door een
aantal groepjes ook nog andere mogelijkheden bekeken. Er waren
kinderen die onderdelen toevoegde in de preventieve sfeer, zoals
waarschuwen/attent maken op. Ook het hergebruik van
opgeruimd zwerfafval kwam aan bod.”
“Tijdens het proces van het maken stellen zowel leerlingen al de
leerkracht vragen. Dit leidt tot een beter, functionerend prototype.”
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Uitgangspunt 5: samenwerken
In maakonderwijs met ict leren leerlingen van en met elkaar. Ze leren verschillen zien tussen
leerlingen en met die verschillen om te gaan en/of te waarderen. Omdat het maakproces vele
facetten kent kan iedereen meedoen en daarmee kan maakwerk ‘inclusief’ vormgegeven
worden. Er kan binnen groepjes worden gedifferentieerd op bijvoorbeeld taken, rollen of
talenten. Het leidt tot het besef bij kinderen dat je samen meer bereikt dan alleen: collectieve
intelligentie. Samen kom je verder dan alleen, zowel binnen als buiten de grenzen van de school.

Uitgangspunt 5: samenwerken
De leerlingen werken in groepjes van drie samen, wat de voorkeur heeft boven
groepjes van vier. Reden was dat de vorige keer de groepjes toch wat te groot
waren, dat er vaak één leerling was die niet echt meedeed.
In de groepjes van 3 hadden de drie leerlingen ieder een andere inhoudelijke rol:
een programmeur, een bouwer en een mooimaker/kunstenaar. De leerlingen
mochten kiezen welk van deze rollen ze wilden en daarna stelde de leraar de
groepjes samen met in elk groepje één leerling van elke rol.
Naast de inhoudelijke rollen [zie hierboven] werden ook de rollen teamcaptain,
schrijver en materialenbaas/tijdbewaker verdeeld. Deze rollen mochten de
leerlingen binnen hun groepje verdelen.

5 Samenwerken

De leerlingen leren
samenwerken doordat zij
verschillen zien en met die
verschillen kunnen omgaan
en/of weten te waarderen.

Delen
Presenteren
Communiceren
Taak en rol
Vragen stellen
Luisteren
Talenten zien

Samenwerken wordt versterkt en ondersteund
door de volgende opzet:

In ieder groepje zit een leerling dat op de
beschreven terreinen een wat sterkere
vaardigheid bezit, die ze kunnen delen met de
anderen. Hierdoor wordt het prototype beter.
Bij het merendeel van de groepjes werkt dit
goed. Bij een enkel niet en dat komt dan vaak
door een sociaal component: het kunnen
samenwerken met iemand die je niet ligt.

“De verwachting was dat iedereen betrokken was op het
onderdeel waarvoor hij zich had opgegeven. Dit kwam ook wel
overeen met wat we tijdens de maaklessen zagen. Een paar
groepjes hadden wat meer moeite met de samenstelling van het
groepje op sociaal gebied. Bij de laatste wreekt zich het weinige
samenwerken in de afgelopen periode.”
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Uitgangspunt 6: reflectie en inzichten
De leerlingen reflecteren steeds op hun acties en ontvangen en geven elkaar feedback. Met
maakonderwijs bouwen ze aan hun weg naar zelfstandigheid. Het leidt tot empowerment, de
leerlingen krijgen meer grip op hun eigen situatie en omgeving doordat zij kunnen maken.
Leerlingen leren dat fouten maken onderdeel is van leren. Leerlingen leren omgaan met
tegenslagen. Leren (en maken) is geen rechte weg, maar een weg met kronkels, parallelwegen
en doodlopende afslagen waar je wél bent ingelopen. Elk stukje van die weg, dat proces is leren:
het draagt bij aan het inzicht wat wél en niet werkt, haalbaar of bv bruikbaar is. Maakonderwijs
gaat over het proces, leerlingen reflecteren op hoe en waarom zij maken. Het gaat bv om het
prototype en wat er geleerd en ontdekt is, niet over het eindproduct.

Uitgangspunt 6: reflectie en inzichten
De leerlingen krijgen inzichten in hun leerproces omdat de leraar aanstuurt
op het vastleggen van het proces door de schrijvers. Dit is nodig: leerlingen
doen dit niet uit zichzelf.

“Reflectie en inzichten kwamen tijdens het maken aan bod. Met
name op de momenten dat er technisch iets niet kon en er andere
oplossingen voor gevonden moeten worden. Het vastleggen van dit
proces ging moeizaam en was met name van de leerkracht
afhankelijk. Bij de presentatie van het prototype was er een
algemene terugblik met tips en tops , ook het samenwerken werd
besproken.”

De leraar aan het woord
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Uitgangspunt 7: intrinsieke motivatie
In maakonderwijs met ict leren leerlingen vanuit intrinsieke motivatie om het eigen gekozen
doel te bereiken. De leerlingen hebben keuzevrijheid en kunnen hun energie kwijt. Het
eigenaarschap van het doel leidt tot motivatie en nieuwsgierigheid van de leerlingen. Leren door
te maken is leuk! De lol van het experimenteren en creëren draagt ook bij aan de motivatie van
leerlingen.

“Het probleem van het zwerfafval is een probleem wat de
leerlingen van dichtbij ervaren. Leerlingen omarmen het probleem en
gaan op een eigen wijze een oplossing voor het probleem bedenken.
Waar een eerste oplossing niet werkte werd er een ander bedacht
en uitgevoerd. De intrinsieke motivatie speelt daarin een grote rol.”

Uitgangspunt 7: intrinsieke motivatie
De leraar aan het woord

Uitgangspunt 8: ontwikkeling van de leerkracht
De rol van de leerkracht in maakonderwijs met ict is niet die van alwetende docent. De focus
van de leerkracht zit veel meer in begeleiden, coachen, inspireren en het scheppen van goede
voorwaarden zoals een veilig klimaat. iXperium maakonderwijs is niet lesmethode-gedreven. De
leerkracht is bij iXperium maakonderwijs maker van onderwijs. Gericht op de ontwikkeling van
kinderen, waarbij de focus niet alleen ligt op het behalen van inhoudelijke doelen, maar ook op
een breder sociaal maatschappelijk kader. Van de leerkracht wordt ook verwacht dat hij een
enthousiaste maker is die blijft leren en ontwikkelen.

Uitgangspunt 8: ontwikkeling van de leerkracht
De structuur van een cycli geeft houvast om met een thema en het
maken bezig te gaan. Door regelmatig hier gebruik van te maken
bouw je voor jezelf een basis op waarmee je goed uit de voeten kan.
Nieuwe dingen zul jezelf moeten uitproberen om leerlingen de weg te
wijzen en samen het proces in te gaan. Dat betekent dat je ook niet
overal een antwoord op hebt maar samen met de kinderen gaat
zoeken. Je merkt dat hierbij de betrokkenheid van de kinderen ook
stijgt.

“De cyclus onderzoekend leren een belangrijk hulpmiddel
voor maakonderwijs, dit biedt een structuur en houvast.
Er zijn ook andere cycli die goed kunnen werken. Het is
belangrijk een structuur te hebben waarmee je aan de
slag kan.”
Door aan te sluiten met het maakonderwijs op een breder
thema in de school vindt krijgt de verdieping van de
kinderen in het thema echt vorm. Kennis van het thema
wordt dan relevant voor het vinden van de oplossing. Het
thema waarbij aangesloten is is zwerfafval.”

Uitgangspunt 8: ontwikkeling van de leraar
De leraar aan het woord
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2. Context
3. Samenvatting arrangement voor iXperium

maakonderwijs
4. Relatie met de uitgangspunten
5. Lesweken

Opzet van de
maakweek

Overzicht lesweken:

Les 1: presentatie over afval + afval verzamelen in de
wijk
Les 2: klassikale bespreking van afval verzamelen,
introductie van Maakopdracht. Huiswerk:
informatie verzamelen.
Les 3: ideeën bedenken en ontwerp maken op
placemat. Eerst individueel, dan in groepjes
Les 4-5-6: maken (1 les toegevoegd, er waren 2
lessen gepland)
Les 7: prototype presenteren, feedbackronde
Les 8: bijstellen prototype en daarna eindpresentatie.
De prototypes en bijbehorende verslagjes van het
proces worden na afloop van het arrangement in de
hal van de school tentoongesteld.

Opzet van de
maakweek

Activiteiten docent en leerling

Week 1:
De leerlingen roepen steeds
wat er wordt gevonden en
dat wordt door de leerlingen
genoteerd. Er kan dan wat
competitie ontstaan,
althans, dat maakten de
leerlingen ervan tijdens het
arrangement, waardoor de
leerlingen enthousiast
raakten.

De leerlingen krijgen in de eerste les een presentatie
door een externe partij (project van gemeente
Renkum).
De leerlingen gaan vervolgens de wijk in. Zij krijgen
een plasticzak, handschoenen en een knijper mee.
Per groepje (4-5 lln) houdt één een lijstje bij van de
rommel die in de zak gaat. Het is de bedoeling dat ze
dan al ordenen naar type afval (bijv. plastic, papier
etc.). Per groepje ontstaat er zo een verzameling
data: “Wat voor afval heb je gevonden?”
.

Opzet van de
maakweek

Week 2:

Activiteiten docent en leerling

Maken van het ontwerp met
behulp van het
ontwerpschema. (zie dia’s
ontwerp placemat)

(2 lessen in één): introductie, individueel ideeën
bedenken, ontwerpeisen bedenken, schets maken,
dan in groepjes ontwerpeisen bedenken,
bouwtekening maken, materialen en stappenplan
opschrijven.
Klassengesprek over wat er in week 1 is gezien met
behulp van de het ontwerpformulier/placemat.
De leerlingen werken eerst individueel en dan in
groepjes, zodat iedere leerling er eerst zelf over na
moet denken en iedere leerling iets heeft om in te
brengen in het groepje.
In deze les tijd wordt tijd ingeruimd inruimen voor het
opzoeken van informatie, bijv. op internet of in
boeken. Voordat leerlingen gaan tekenen gaan ze
informatie opzoeken om inspiratie op te doen.
Leerlingen kiezen eerst individueel hun
focus/ontwerpvraag (verzamelen van één of
meerdere/alle soorten afval), stellen ontwerpeisen op
die aansluiten bij die ontwerpvraag, en maken een
individuele schets.

placemat

Placemat ontwerp

Opzet van de
maakweek

Week 3-4-5

Activiteiten docent en leerling

In week 3 maken de groepjes een
ontwerpschets van hun prototype.
Daarnaast maken ze afspraken t.a.v. de
materialen die ze gaan gebruiken (zie
volgende dia).
In week 4 gaan de programmeurs onder
begeleiding van een student, in een
workshop bezig om de microbit te
programmeren, en de servomotor te laten
bewegen. De twee anderen gaan aan de
gang met bouwen van het prototype, en
bepalen de plek waar de motor zijn werk
kan doen.
In week 5 is het hele groepje bij elkaar en
bezig de microbit en de motor een plek te
geven aan, op, in het prototype. De
beweging moet in gang gezet worden.
Daarna moet er nog gekeken worden hoe
het geheel netjes afgerond kan worden.
Lerraar en student gaan gedurende de
lessen rond en helpen waar problemen
zijn. Vragen door en sturen aan.

Doel

Aan het eind van de les moet ieder groepje een ontwerpschets
hebben gemaakt , met daarbij de ontwerpeisen

onderdeel

inhoud

werkvorm

tijd

introductie

terugblik op de vorige les , met
behulp van het gevonden en
getelde materiaal.

klassengesprek met
behulp van het
digibord

8 min

Taken verdelen

Wie heeft welke rol in het groepje.
ieder heeft een dubbelrol.
Teamcaptain
Stuurt het groepje aan.

In het groepje worden

7 min

afspraken gemaakt
wie welke rol krijgt.

Schrijver
Schrijft alle opdrachten en
afspraken op.
Tijdbewaker / materialenbaas
Houdt de tijd in de gaten en zorgt
voor het materiaal.
bouwer
kunstenaar
technicus
probleemstelling
en ontwerp
maken per
groep,

Welke keuze maakt ieder groepje?
Al het zwerfafval opruimen , of een
deel ervan.

Per groepje een keuze
maken en vervolgens
een ontwerp.

25
min

afspraken
maken

Welke materialen hebben we
nodig?
Wie neemt wat mee?

Spreek af en schrijf op

7 min

Lijst invullen.

5
min.

Opzet van de
maakweek

Activiteiten docent en leerling

Week 6:
Ieder groep presenteert het
prototype en geeft uitleg.
Medeleerlingen geven
feedback. Schrijvers van het
groepje noteren de
verbeterpunten, zodat die
later doorgevoerd kunnen
worden bij het verbeteren
van het prototype.
De leraar stuurt aan,
stimuleert tot doorvragen en
vat samen.

Week 4 klassikale feedbackronde
Feedbackronde waarin leerlingen elkaar feedback
geven op hun prototype (schrijvers schrijven de
genoemde feedbackpunten op).

Opzet van de
maakweek

Week 7:

Week 5 prototype bijstellen en eindpresentatie

Activiteiten docent en leerling

Eindpresentatie als afsluiting van het project. De
leerlingen presenteren niet alleen het prototype, maar
vertellen ook over het proces: hoe het gegaan is, wat
ze gedaan hebben. De leerlingen laten daarbij ook
wat foto’s zien.

