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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.
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Beschrijving van de school als context voor het
leerarrangement voor maakonderwijs
De Pieter Brueghelschool heeft ongeveer 300 leerlingen. De
school heeft de wens om te komen tot een onderwijsvorm
waarin leerlingen meer eigenaar zijn van hun leerproces en hun
creativiteit meer kunnen inzetten in dat leerproces.
De ontwikkeling van maakonderwijs past binnen deze wensen
en mogelijkheden. Het maakonderwijs krijgt binnen de Pieter
Brueghel inmiddels structureel vorm.
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Samenvatting van het maakonderwijs
arrangement
Het leerarrangement voor maakonderwijs van de Pieter Brueghel is
compact georganiseerd.
In 3 weken lopen leerlingen de fases van het ontwerpend leren door met
een eindpresentatie in een vierde week voor de klasgenoten en ook zeker
voor derden/ ouders.
Doordat binnen de school maaktechnieken vooraf aan een maakweek
aangeboden worden, zijn de leerlingen voor dat deel al toegerust. Deze
maaktechnieken kunnen gebruikt worden, maar zijn niet verplicht.

Samenvatting van het maakonderwijs
arrangement
In de maakweek was de opdracht met een speelplaats aan de slag te
gaan, deze toekomstproof te maken, en/of toegankelijk (en interessant)
te maken voor kinderen met een beperking/ in een rolstoel.
De Pieter Brueghel werk met de fases voor maakonderwijs van het
ontwerpend leren. De leerlingen zijn bekend of worden bekend gemaakt met
de verschillende fases en nemen deze ook mee in de eindpresentatie.
Uitgangspunten die in de beschrijving van het arrangement terugkomen
zijn: Maakbesef en maakvaardigheden, inzet van ict, samenwerken,
reflectie en inzichten en de ontwikkeling van de leraar.
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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 ictvaardigheden 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.

1 Maakbesef en maakvaardigheden

De leerlingen beseffen dat alles gemaakt is en herkennen
het productieproces van producten doordat in het
arrangement onderzoeksvragen worden gesteld die de
kinderen moeten uitwerken om zo tot een eerste opzet van
de ontwerpschets komen.
De leerlingen beseffen dat zij de wereld kunnen veranderen
door te maken want in het arrangement zit de uitdaging om
veranderingen en/ of verbeteringen in de wijk vorm te geven.
De leerlingen kunnen een stappenplan maken en uitvoeren doordat
ze in het arrangement leren welke materialen nodig zijn. Dat gebeurt
door verschillende interventies op materiaalvaardigheden en ICTvaardigheden.

1 Maakbesef en maakvaardigheden

In het maakonderwijs is ruimte om te experimenteren en
fouten te maken doordat er in het arrangement tijd voor is
ingeruimd.
Er is ruimte in het “aanrommelen”, ontwerpen en
experimenteren met verschillende ideeën, materialen en
technieken. Vanuit daar maken de kinderen het product,
testen het en bouwen vanuit daar verder.
Het abstract ontwerpen en het concreet uitvoeren is steeds
in wisselwerking met elkaar omdat de kinderen vanuit een
idee een ontwerp maken en deze vervolgens gaan uitvoeren
(bouwen). Mocht iets niet werken/ beter kunnen, dan begint
het proces weer opnieuw met de nieuwe gegevens erbij.

“Omdat we schoolbreed technieken hebben aangeleerd
voorafgaand aan de maakweek zagen we die terugkomen bij
het maken, maar ook al bij het ontwerpen. De leerlingen wisten
welke technieken ze konden gebruiken en ook welke materialen.
Ze zijn zich bewust van mogelijkheden en konden daar dus ook
vooraf over nadenken.
Het aanleren van de technieken had een positief effect op het
maakonderwijs. Als leraar kon ik ook bewuster vragen stellen
aan de leerlingen: “Hoe kun je dit gaan maken?” En daarmee
spoorde je ze aan om aan deze technieken terug te denken en
over na te denken. “

De leraar aan het woord
Uitgangspunt 1: Maakbesef en maakvaardigheden

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
Leerlingen worden bij het bedenken van de eerste ideeën niet expliciet
gestimuleerd tot het denken aan interactieve of hightech ideeën; dit om
ze zo vrij mogelijk te laten denken.
Door later de leerlingen te confronteren met de eis van 'gebruik een
microbit' wordt mogelijk impliciet wel wat meer richting interactieve/
hightech oplossingen gestimuleerd.
De leerlingen krijgen een workshop waarvoor iemand van buitenaf (een
mediamentor van het iXperium) is ingezet.

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:
De leerlingen mogen gebruik maken van internet voor het opzoeken van extra informatie.

ICT & maken:
De microbit is een verplicht onderdeel van het prototype. Dat betekent dat de leerlingen zelf
een manier moeten bedenken om de microbit functioneel in hun ontwerp te integreren.

ICT & overleggen:
Voor de presentaties maken de leerlingen gebruik van een Powerpoint met foto’s
van uitwerkingen. Voor het samenwerken is geen aparte online omgeving
ingericht.

2 Inzet van ICT

De leerlingen leren hoe zij zich specifieke ict-vaardigheden snel eigen
kunnen maken doordat de leerlingen een workshop krijgen op school. Deze
wordt gegeven door de leraar samen met mediamentor van het iXperium. De
leerlingen gaan per groepje oefenen en uitproberen met de microbit. Eerst
leren ze hoe ze de microbit kunnen programmeren om iets te laten bewegen,
daarna mogen ze ermee gaan experimenteren.
De leerlingen krijgen de workshop pas nadat zij hun eerste ontwerp hebben
gemaakt zodat zij a) eerst zelf ideeën en oplossingen bedenken, en b)
vervolgens door de inspiratie/het experimenteren op ideeën komen hoe ict daar
een bijdrage aan kan leveren.

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 de
probleem oplossing om tot 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
maakonderwijs met ict 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.

3 W&T doelen

Verkennen en
verzamelen

Leerlingen verkennen en verzamelen als volgt:
-

een kijkje te nemen in de buurt waar zij wonen;
door op internet te kijken wat er allemaal mogelijk
is en wat er allemaal al is.

De leraar ondersteunt dit door:
-

mee te denken over het stellen van de juiste
vragen om tot de juiste informatie te komen;
Ervoor te kiezen om vooraf een les te geven over
het onderwerp om zo tot voorkennis te komen.

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.
Maakonderwijs met ict 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.

Uitgangspunt 4: Versterken probleemoplossend
vermogen
De leerlingen worden steeds geconfronteerd met obstakels die zij iedere
keer moeten proberen op te lossen om verder te kunnen. Om problemen op
te kunnen lossen, hebben de leerlingen vele mogelijkheden, o.a.;
-

Het praten met anderen kan leiden tot andere inzichten waardoor er
weer stappen gemaakt kunnen worden;

-

Experimenteren: durven te proberen/ te doen. Niet bang zijn dat het
niet meteen lukt.

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:

De opzet

- mee te denken;
- obstakels ‘verzinnen’ waardoor de
leerlingen kritischer gaan nadenken.

Leerlingen zijn gaan brainstormen en
gaan met elkaar in gesprek over het
hoe en waarom zij iets willen
onderzoeken.

?

“Ik vind het probleemoplossend vermogen een lastig onderdeel
om leerlingen in te begeleiden. De juiste vragen/ de juiste tools
hebben om leerlinge zo na te laten denken dat zij niet vast
komen te zitten in het niet kunnen oplossen. Door alleen maar
te zeggen dat alles mogelijk is en niets fout is, kom je er niet.
Het helpt zeker, maar om echt een goede vraag te
formuleren, is erg lastig.
De leerlingen het vertrouwen geven dat zij het kunnen/ de
waardering uitspreken van wat zij al gedaan hebben, geeft de
leerlingen het gevoel dat zij op de goede weg zijn.”
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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 leerlingen 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 mogen zelf groepjes van maximaal drie samenstellen. Mochten zij
met z’n tweeën of alleen willen werken, dan was dat ook mogelijk. Tijdens
eerdere maakopdrachten voorafgaande aan het arrangement hebben de
leerlingen gezien wat iedereen kan; de leraar vraagt expliciet van deze
informatie over elkaars talenten gebruik maken bij het vormen van de
groepjes.
De eerste keren kiezen de leerlingen dan toch nog hun vriendjes, maar ze zijn
zich dan wel meer bewust welke talenten deze kinderen hebben en waarmee ze
bijdragen aan het groepsproces.
De leerlingen krijgen van de leraar geen rollen toegewezen, de leerlingen
moeten daardoor zelf afstemmen hoe ze de taken in de groep 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:

- Leerlingen kiezen zelf hun groepje (maximaal
3 kinderen). Doordat er meerdere opdrachten
in het jaar plaatsvinden, weten kinderen
elkaar te waarderen op hun talenten. Zo
wordt er gekeken wie zij goed kunnen
gebruiken om tot een mooi ontwerp te komen.
- Om te voorkomen dat er steeds dezelfde
groepjes gevormd worden, is regelmatig de
opdracht om iemand te kiezen waar je nog
niet mee samen gewerkt hebt.

“Het is niet verrassend dat wanneer de kinderen voor het
eerst groepjes mogen kiezen, kiezen voor de vriendjes en
vriendinnetjes. Maar naarmate je het maken van groepjes
bespreekt, zie je ook steeds vaker dat kinderen meer naar de
talenten gaan kijken van hun klasgenoten. Ik kies er bewust
niet voor om rollen te benoemen, deze ontstaan vanzelf in de
groepjes. Erg mooi om te zien hoe gesprekken ontstaan en hoe
verschillen tussen kinderen recht doen tot een goede
samenwerking.”

De leraar aan het woord
Uitgangspunt 5: Samenwerken

Marino van der Zande, leraar op de Pieter
Brueghelschool in Arnhem, vertelt hoe hij met zijn
leerlingen van groep 4 aan de slag is gegaan met de
speelplaats van de toekomst. Welke keuzes heeft hij
gemaakt bij het indelen van de groepjes en waarom?

https://youtu.be/kzu0Sg3yV2Y

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 bijvoorbeeld
om het prototype en wat er geleerd en ontdekt is, niet over het eindproduct.

Uitgangspunt 6: reflectie en inzichten
In dit arrangement ligt de nadruk in de reflectie op het product of
prototype . Klopt het met de ontwerpeisen, hoe kun je het verbeteren, en
vervolgens op het maakproces (hoe heb je het gemaakt en hoe zou dat
beter kunnen)?

De leerlingen reflecteren in twee feedbackrondes op het te ontwikkelen
product of prototype: één na het ontwerp met feedback door de leraar en
één halverwege het maakproces met feedback door de medeleerlingen.

Uitgangspunt 6: reflectie en inzichten
Feedbackronde 1 na het ontwerpen:
Per groepje presenteren/vertellen de leerlingen het ontwerp kort aan de leraar (niet
klassikaal), waarbij de leraar vragen stelt: “Wat is dat? Leg maar uit, hoe ga je dat
verwezenlijken? Wat heb je ervoor nodig, …?” Dit dient ook om de leerlingen te begeleiden om
goed na te denken of ze aan alles hebben gedacht voor het maken van het prototype, en evt
bij te sturen als het ontwerp bijv te groot of niet haalbaar is. De leraar denkt dat hij dit
beter overziet dat medeleerlingen, dus hij geeft hier de feedback/stelt de vragen.
Feedbackronde 2 eind van het maakproces:
De leerlingen geven een presentatie in de klas, waarbij de groepjes elkaar feedback geven en
vragen stellen. Zij ontvangen daarin tips en tops over het ontwerp van medeleerlingen en
nemen die mee. De leerlingen kunnen hier iets mee doen of het naast hun neerleggen (met
wel een korte uitleg waarom zij hier niks mee doen).

Verhouding reflectiegebieden
Reflectie

het proces
het product of prototype
het eigen handelen van de leerling
het groepsproces

In het arrangement reflecteren de
leerlingen als volgt op:
Het proces [van maken]: wordt met name

gestimuleerd doordat de leraar tijdens de
maakwerkzaamheden reflectievragen
stelt.
Het product: reflectie is in twee

reflectierondes vormgegeven.

Het eigen handelen: reflectie op dit eigen

handelen staat niet expliciet centraal in dit
arrangement.
Het groepsproces: opgenomen in een logboekje.

Het gebruik hiervan verschilde erg tussen
de groepjes en vereist enige sturing.

Reflectie en inzichten
Voor het reflecteren op het samenwerkingsproces en het eigen leerproces heeft de leraar
een logboek ingezet. Het logboekje had de vorm van een taalschriftje dat werd uitgedeeld
onder de groepjes. De opdracht was dat zij iedere dag opschreven wat er goed ging, wat ze
wilde laten zien en wat er gebeurde? Ook waar zij tegenaan liepen, werd in het logboekje
genoteerd. Het logboekje was ook zeker bedoeld om kinderen bewust te maken wat er in
iedere fase van het ontwerpen gebeurde.
Zo probeerde de leraar dat de leerlingen zich bewust werden van wat ze hebben gedaan.
Sommigen schreven bijvoorbeeld complimenten mbt de talenten die zij zagen bij de ander.
De verschillen in gebruik van het logboek liepen uiteen. Sommige leerlingen gingen daar heel
serieus mee aan de slag en schreven steeds op hoe de samenwerking is verlopen, waar ze
tegenaan zijn gelopen. Andere groepen hadden een meer minimalistische insteek. Voor mij als
leraar kan ik hier meer sturing aan geven dmv vooraf gestelde reflectievragen te geven.

“Tijdens de presentaties kwam ik er al achter dat de kinderen zich goed

bewust waren van welke fases ze doorlopen hadden en wat goed en niet zo
goed ging. Na de presentatie was er ruimte voor feedback en ook hier was de
meeste feedback gericht op wat er verteld werd in de presentatie of wat zij
zagen mbt het prototype. Het was een eerlijke reflectie en feedback en dat
maakt je als leraar heel trots.
Soms schoten leerlingen die de presentatie hadden gedaan na de feedback in
de verdediging, hier heb ik “ingegrepen” en gezegd dat dit niet nodig was om
te doen. Je kunt gebruik maken van de feedback die je hebt gekregen en kijken
wat je er de volgende keer mee kunt of je kunt de feedback naast je
neerleggen.
Vaak worden de kinderen wat onrustiger tijdens presentaties, maar hier werd
er goed en aandachtig naar elkaar geluisterd.”

De leraar aan het woord
Uitgangspunt 6: reflectie en inzichten

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.

Uitgangspunt 7: intrinsieke motivatie
De intrinsieke motivatie van leerlingen wordt getriggerd doordat in het leerarrangement
voor maakonderwijs:
Het thema van dit leerarrangement ligt dicht bij hun belevingswereld. Ze komen er bijna
dagelijks mee in aanraking op school tijdens het buitenspelen. Ook de toevoeging van dat het
toegankelijk moet kunnen zijn voor mensen met een beperking triggerde de leerlingen om
gemotiveerd aan de slag te gaan. Er kwam ook zeker empathie bij kijken.

“Door een extra uitdaging toe te voegen waar kinderen

zich mee konden identificeren werden veel kinderen meer
gemotiveerd om aan de slag te gaan. Het leek wel dat er
beter werd gekeken naar het ontwerp hoe er
aanpassingen gedaan kunnen worden en het zo goed
mogelijk te laten uit zien.
ook de toevoeging van de micro-bit was voor sommige
leerlingen een extra motivatie om het allemaal te laten
werken.“

De leraar aan het woord
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Uitgangspunt 8: ontwikkeling van de leraar
De rol van de leraar in maakonderwijs met ict is niet die van alwetende docent. De focus van de
leraar zit veel meer in begeleiden, coachen, inspireren en het scheppen van goede voorwaarden
zoals een veilig klimaat. Maakonderwijs met ict is niet lesmethode-gedreven. De leraar is bij
maakonderwijs met ict 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 leraar wordt ook verwacht dat hij een enthousiaste maker is die
blijft leren en ontwikkelen.

Uitgangspunt 8: ontwikkeling van de leraar
De ontwikkeling van de leraar krijgt ruimte in het maakonderwijs doordat je zelf je onderwijs
maakt en reflecteert op wat het oplevert. Daarin heeft het flankerend onderzoek ook
bijgedragen: de vragen die je gesteld worden maken dat de tijd moet nemen om op je opzet
te reflecteren.

“Waar ik nog af en toe zoekende in ben is de manier van
vraagstelling: wat zijn hele goede verdiepingsvragen om
kinderen verder te helpen? Je stelt ze wel, maar zijn het
wel de goede vragen of zijn er nog andere hele goede
vragen die ze nog meer triggeren. Je bent je bewust dat
je geen sturende vragen moet stellen, dat het goed is wat
ze zeggen, en dat je ze moet laten ondervinden. Maar af
en toe moet je daar wel bewust mee bezig zijn.
Door middel van vraagstelling kun je kinderen laten
nadenken. Ik ben daardoor continu op zoek naar wat goede
vragen zijn. Het is vooral het bewust zijn dat je geen
sturende vragen stelt en kinderen niet vertelt dat dingen
niet kunnen of werken.”

De leraar aan het woord
Uitgangspunt 8: ontwikkeling van de leraar

Martin Bokx, schoolleider van de Pieter Brueghelschool
in Arnhem, vertelt zijn belangrijkste inzicht: waarom is het
belangrijk om goed de tijd te nemen om maakonderwijs in
de hele school neer te zetten?

https://youtu.be/vlaSbqU7uFc

Opzet
1. Over maakonderwijs met ict
2. Context
3. Samenvatting arrangement voor

maakonderwijs met ict
4. Relatie met de uitgangspunten
5. Lesweken

Opzet van de maakweek

-

Week 1:

Welke fase van het ontwerpcyclus

-

Probleem verkennen
Ideeën verfijnen en
selecteren

-

Kinderen krijgen voor het weekend een
“huiswerkopdracht” mee. Zij maken een foto/
aantekeningen van speeltoestellen/ -velden
waarvan zij denken dat hier iets aan veranderd
kan worden. Toekomstproof maken
(ontwerpvraag) en/ of aanpassingen voor
kinderen met een beperking (probleemstelling);
kinderen gaan eerst zelf brainstormen en
komen dan samen met het groepje en gaan
met elkaar in gesprek

Opzet van de maakweek

Week 2:

Welke fase van het ontwerpcyclus

-

Ideeën selecteren en
tot een vraagstelling
komen
ontwerpen

In deze week zijn drie momenten voor het
maakonderwijs ingericht:
In de eerste sessie vervolg van het
brainstormen - de leerlingen komen via die weg
tot een vraagstelling of ontwerpvraag.
Leerlingen werken hieraan door gesprekken te
voeren over de speelplaats, en door middel
van zoeken van informatie op internet (google).
De leraar wil de leerlingen laten kijken wat er al
(mogelijk) is op speelgebied, o.a. om interesse
op te wekken;
In de tweede sessie gaan de leerlingen eerst
individueel ontwerpen om niet beïnvloed te
worden door anderen en zo hun eigen
creativiteit te kunnen tonen. Daarna komen ze
samen en gaan in gesprek om samen tot één
ontwerp te komen;
De derde sessie heeft de vorm van een
workshop waarin een techniek wordt
aangeboden: de Microbit. Deze wordt gegeven
door de mediamentor.

Opzet van de maakweek

In deze week zijn drie sessies:

Week 3:
-

Welke fase van het ontwerpcyclus

-

ontwerpen na
workshop
prototype maken

-

Sessie 1: De leerlingen passen het ontwerp
aan; er moet iets in verwerkt worden dat kan
bewegen door middel van technologie;
Sessie 2: De leerlingen geven een korte
presentatie over het ontwerp in de klas;
Sessie 3: De leerlingen maken het ontwerp.

Opzet van de maakweek

In deze week zijn drie sessies:

Week 4:

Welke fase van het ontwerpcyclus

-

prototype maken
presenteren

-

Sessie 1 is de tweede maaksessie waarin de
leerlingen hun prototype afmaken;
Sessie 2 is de presentatie van het proces tot
prototype in de klas;
Sessie 3 is een tentoonstelling voor ouders van
de gemaakte ontwerpen.

Overige:
-

Nav het ontwerp hebben kinderen nagedacht wat zij nodig denken te
hebben aan materiaal en hoe zij daar dan aan kunnen komen. Ze maakten
een soort van boodschappenlijstje

-

Vooraf aan dit leerarrangement hebben de kinderen twee verschillende
technieken aangeleerd gekregen - verbindingen met karton en timmeren/
zagen/ schuren. Deze technieken mochten zij gebruiken.

-

De ICT-vaardigheid die werd aangeboden tijdens het arrangement was
verplicht om terug te laten komen.

