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Eindrapportage iXperium designteam IVKO 2020-2021 
 

Een lessenserie op het snijvlak van kunst, wetenschap en (digitale) technologie 

 

Aanleiding en praktijkvraag  

De montessorischool voor Individueel Voortgezet Kunstonderwijs (IVKO)1 in Amsterdam heeft zich 

samen met de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) in dit designteam gebogen over de 

vraag hoe men leerlingen kan stimuleren om zelf te gaan experimenteren met en een kritische 

houding te ontwikkelen over digitale technologieën. Deze vraag hangt samen met de behoefte van 

de school om met de inzet van ict vakoverstijgend te gaan werken en verschillende disciplines met 

elkaar te verbinden. Hiervoor wordt ook gebruik gemaakt van de expertise van de Hogeschool van 

Amsterdam (HvA). De startvragen daarbij zijn:  

• Hoe kunnen we leerlingen een onderzoekende, experimentele en kritische houding laten 

ontwikkelen zodat ze ict creatief kunnen toepassen?  

• Hoe kunnen we leerlingen zelfstandig digitale ontwerpvaardigheden laten ontwikkelen?    

 

Werkhypothese 

Het designteam heeft de volgende werkhypothese geformuleerd:  

Door gebruik van een 3D-printer in een lessenserie (bestaande uit complexe opdrachten waaraan het 
model van authentieke kunsteducatie  ten grondslag ligt, op het snijvlak van kunst, wetenschap en 
technologie) 

Verwacht ik voor de beeldende vakken op het IVKO die gestoeld zijn op een montessoriaans 
onderwijsconcept 

Onder de A-leerlingen, ofwel eerstejaars brugklasleerlingen  

Te bereiken dat leerlingen vakoverstijgend gaan werken en een onderzoekende, experimentele en 
kritische houding ontwikkelen zodat ze ict creatief kunnen toepassen. Leerlingen ontwikkelen digitale 
ontwerpvaardigheden (leerlingen kunnen zelfstandig een digitale ontwerpvaardigheid aanleren). 
Leerlingen kunnen kritisch reflecteren op eigen leer- en maakproces. Leerlingen en docenten leren 
samen onderzoek doen, op elkaars leer- en maakproces te reflecteren en elkaars kennis en 
vaardigheden te vergroten 

Omdat door aan de slag te gaan met de 3D-printer zowel docenten als brugklasleerlingen leren door 
te maken (maakonderwijs). Leren is daarbij een proces dat automatisch is ingebed in het maken: 
leren door te maken en leren om te maken met de 3D-printer 

En dat zie ik aan leerlingen werken zelfstandig met een 3D-printer, leerlingen incorporeren de 3D-
printer in hun artistieke proces, leerlingen reflecteren kritisch op het gebruik van 3D-printers in 
kunst. 

 

  

 
1 Het IVKO is een kunstvakschool voor mavo en havo en maakt onderdeel uit van de Montessori 

Scholengemeenschap Amsterdam (MSA). 
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Activiteiten  

Vraag verhelderen, praktijkverkenning en literatuurstudie 

Vanuit een praktijkvraag om vakoverstijgend te werken en verschillende disciplines met elkaar te  

verbinden, is er nagedacht over de werkhypothese. In dat kader is gestart met een uitgebreid 

literatuuronderzoek. Bij collega’s en in het veld is er gevraagd naar inhoudelijke input om de 

werkhypothese aan te scherpen. De focus ligt op het ontwikkelen van een lessenserie van complexe 

opdrachten waaraan het model van authentieke kunsteducatie ten grondslag ligt. Dit betekent dat er 

opdrachten worden ontwikkeld op het snijvlak van kunst, wetenschap en (digitale) technologie. De 

docenten hebben op basis van vragen die gedurende het proces in het designteam ontstonden 

meerdere keren een literatuurstudie gedaan. Ze hebben hiervoor naar volgende zaken gekeken: 

 

Het formuleren van het concept authentieke kunsteducatie 

Het model Authentieke kunsteducatie door Emiel Heijnen tracht een relatie te leggen tussen de 
populaire (beeldcultuur) van de leerling, de professionele kunstwereld en de maatschappij (Heijnen, 
2015). 

 

Hoe de lessenreeks kan aansluiten bij het moderne montessoriconcept   

Het IVKO is een moderne montessorischool waarin leerlingen, onder begeleiding, zelfstandig en in 

groepjes aan de slag kunnen en zich zoveel mogelijk ontwikkelen op een manier die het beste bij hen 

past. Het uitgangspunt hierbij is ‘Help mij het zelf te doen’ (schoolgids IVKO). Een voorbereide 

omgeving zal volgens Maria Montessori de “zelfontwikkeling en persoonlijkheidsvorming” 

stimuleren. Voorbereid houdt in dat de omgeving zodanig is gestructureerd en geselecteerd dat deze 

“[…] leerlingen uitdaagt om taken aan te pakken, initiatieven te nemen en grenzen te verleggen” 

(Wetenschappelijk Bureau NMV, 2018). Actoren in een voorbereide omgeving zijn leerlingen, 

medeleerlingen en leerkrachten. Dankzij de interactie tussen deze actoren en materialen en 

leermiddelen vindt de zelf- en persoonlijkheidsontwikkeling plaats. De leerkracht is ontwerper van 

deze activerende en uitdagende omgeving en kan daarin gebruikmaken van zowel traditionele 

materialen als ict-middelen. Door het Beeldend Domein volgens de principes van een voorbereide 

omgeving in te richten, verwachten de docenten dat leerlingen gestimuleerd worden om zelfstandig 

een digitale ontwerpvaardigheid aan te leren.  

 

De rol van het maakonderwijs in de lessenreeks 

Maakonderwijs is een onderwijsvorm waarin geleerd wordt door te maken (Troxler, 2016) en komt 

voort uit het constructionisme, een onderwijskundige theorie waarin het leren wordt opgevat als een 

proces dat automatisch is ingebed in het maken: leren door te maken en leren om te maken 

(Halverson & Sherian (2014) in Oosterwijk (2019)). 

 

Maakonderwijs bereidt leerlingen voor op een technologische samenleving door leerlingen de ruimte 

te geven om zelf met technologie te ‘klooien’, om deze vervolgens te beheersen. Leerlingen 

verkennen zo zelfstandig en vanuit hun intrinsieke motivatie de “mogelijkheden, onmogelijkheden en 

consequenties van nieuwe technologieën” (Hoogendorn, 2018). Zo geredeneerd zal maakonderwijs 

een onderzoekende, nieuwsgierige houding bij leerlingen teweegbrengen. 

 

Kijken wat voor onderzoeksmethode het beste past bij de lessenreeks: Critical Making 

Critical Making is een onderwijs- en onderzoeksmethode uit het hoger onderwijs in Canada, waarin 

naast maakgericht leren ook stil wordt gestaan bij de kritische reflectie op concept en product - ofwel 
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bij wat je leert wanneer je maakt (Ratto, 2011). Critical Making stimuleert kritische reflectie tijdens 

het maakproces, die vaak ontbreekt bij maakonderwijs.     

 

Het wederkerig leren als onderdeel van de lessenreeks 

Wederkerig leren wordt door Vygotsky beschreven als een sociaal proces waarin men leert in relatie 

tot elkaar. Hierbij zijn leerlingen én docenten gelijkwaardige spelers die samen onderzoek doen om 

zo hun kennis vergroten. 

 

Formuleren van ontwerpeisen 

Op basis van de vraagverheldering, praktijkverkenning en de literatuurstudie heeft het designteam 

ontwerpeisen opgesteld waaraan het beoogde leerarrangement moet voldoen. De belangrijkste 

ontwerpeisen zijn: 

 

Visie 

1. Er is sprake van een voorbereide omgeving die de zelfstandigheid van de leerling stimuleert.  
2. De opbouw van de lessenserie en de inhoud van de lessen doen beroep op de 

zelfstandigheid van de leerling. 
3. De werkvormen voldoen aan de kenmerken van samenwerkend leren: 

a. wederzijdse afhankelijkheid 
b. individuele aanspreekbaarheid 
c. directe interactie 
d. ontwikkeling van sociale vaardigheden 
e. aandacht voor het groepsproces en stimuleert de gelijkwaardige samenwerking 

tussen docent en leerling. 

Leerdoelen 

4. De lessenserie draagt bij aan het ontwikkelen van een onderzoekende, experimentele en 
kritische houding. 

5. De lessenserie draagt bij aan het ontwikkelen van vaardigheden in creativiteit, kritisch 
denken, probleemoplossend vermogen en samenwerken bij leerlingen. 

6. De lessenserie vergroot de ict-competenties (Tinkercad en het werken met een 3D-printer) 
van de leerlingen. 

7. De opbouw van de lessen zorgt ervoor dat leerlingen steeds zelfstandiger worden in het 
werken met Tinkercad en de 3D-printer. 

8. In de opdrachten wordt rekening gehouden met niveauverschillen tussen leerlingen 
waardoor leerlingen zichzelf leren uitdagen.   

Leerinhoud 

9. In de opbouw van de lessen wordt de ontwerpcyclus van Niels Nannes2 (associëren, 
inspireren, experimenteren en presenteren) gevolgd. 

10. De opdracht is complex (bevindt zich op het snijvlak tussen kunst, wetenschap en 
technologie) en geïnspireerd op het thema toekomst. 

11. De opdracht biedt ruimte aan de eigen artistieke invulling van leerlingen maar heeft ook 
kaders in de vorm van technieklessen (Tinkercad en 3D-printen). 

  

 
2 Informatie school, geen referentie beschikbaar. 



 

  
Eindrapportage iXperium designteam IVKO 2020-2021   Pagina 4 van 7 

Leeractiviteiten 

12. Tijdens de lessen werken leerlingen alleen of samen (in groepjes van drie) aan de 
opdrachten. 

13. In de lessen krijgen leerlingen o.a. klassikaal les, geleid door de docent (inspiratielessen, 
technische demonstraties, uitleg opdrachten). 

14. de opdracht (ontwerp de ideale snack van de toekomst) en het thema (toekomst) zijn 
vakoverstijgend/interdisciplinair. 

15. in de opdrachten worden de stappen van de designcyclus geëxpliciteerd. 
16. de lessenseries stimuleert leerlingen om van elkaar (peer experts), van docenten - en van 

externe experts (coaches OBA maakplaats) te leren. 

Rol van de docent  

In de lessenserie hebben docenten drie rollen: die van de coach, de vakexpert en de ontwikkelaar. 
Docenten wisselen binnen een les van rol: de docent legt aan het begin van de les de leerdoelen en 
planning uit (coach), demonstreert de aan te leren vaardigheid (vakexpert), begeleidt leerlingen met 
hun maakproces (coach) en past de les/opdracht zo nodig aan (ontwikkelaar). 

Organisatie 

De les is aangepast op de gemiddelde IVKO-leerling die bovenmatig gemotiveerd is. De opdracht is zo 
omschreven dat deze binnen de beeldende vakken kan worden uitgevoerd. 

Tijd 

Er moet rekening gehouden worden met de lange lestijd per les door rekening te houden met 
spanningsboog van eerstejaars. 

Beoordeling  

Er moet samenhang zijn tussen leerdoelen. Er wordt gebruik gemaakt van een formatieve evaluatie 
waarbij wordt gekeken naar de houding, kennis en vaardigheden. 

 

Ontwerpen 

Op basis van de ontwerpeisen zijn de deelnemers van start gegaan met het ontwikkelen van een 

lessenserie. Het thema was: “snack van de toekomst”. In samenwerking met de maakplaats OBA 

werd het plan opgevat om in januari drie momenten in te roosteren waarin leerlingen aan de slag 

konden bij OBA om de snack van de toekomst te ontwikkelen. Tijdens het ontwerpproces moesten 

de nodige logistieke problemen worden opgelost. Zo nam het maken van een ontwerp met behulp 

van een 3D-printer relatief veel tijd in beslag. Dit in combinatie met de grote groep eerstejaars 

maakte het lastig een goed schema te ontwikkelen, waarbij genoeg ruimte was voor ontwerpen en 

waarbij iedereen aan bod kwam. De uiteindelijke opbrengst is het project ‘snack van de toekomst’ in 

samenwerking met de Maakplaats OBA. Het project is vanaf januari 2022 uitgevoerd: 

• op maandag (8 keer); 

• bij 50 eerstejaars leerlingen (9-12 uur); 

• en 50 eerstejaars leerlingen (13-16 uur). 

 

Product/ontwerp  

Het ontwikkelde leerarrangement bestaat uit een lessenserie bestaande uit complexe opdrachten op 

het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie, gebaseerd op het model van authentieke 

kunsteducatie. In de lessenserie gaan leerlingen zelf experimenteren met en een kritische houding 

ontwikkelen over ict. Binnen het thema ‘toekomst’, is de opdracht “ontwerp de snack van de 
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toekomst” bedacht. Dit is volgens de docenten een leuke opdracht in het eerste jaar, die goed 

aansluit bij de expositie Meat van NextNature.3 Centraal staat een soort speculatief design, dat 

aansluit aan bij de fantasie en verbeeldingskracht die men bij de eerstejaarsleerlingen wil 

aanspreken. Op basis van de ontwerpeisen is een eerste ontwerp bedacht.  

 

 

 
 

Mate van differentiatie en zelfsturing en rol van ict  

Het leerarrangement met de 3D-printer is een arrangement dat zowel in termen van differentiatie als 

zelfregie grote mogelijkheden biedt. Deelnemers krijgen de ruimte zelf iets te ontwerpen. Door 

gebruik van softwareprogramma’s wordt er gedifferentieerd naar het niveau van de leerling. 

Leerlingen kunnen geavanceerde toepassingen gebruiken of meer basisvormen van ict. De 

momenten waarop er wordt geëxperimenteerd met de 3D-printer liggen vast. Maar het 

ontwerpproces zelf is flexibel ingericht.  

 

Onderzoek leerarrangement  

Er heeft een voortraject plaatsgevonden waarin gesprekken zijn gevoerd tussen de docenten en de 

verantwoordelijken van de OBA Maakplaats: waar de lessen gegeven konden worden) over wat de 

mogelijkheden zijn. De inhoud van de lessenreeks is doorgesproken met betrokken docenten van het 

IVKO en de directie. Uiteindelijk is er een eerste pilot uitgevoerd bij twee klassen. Na een presentatie 

 
3 Website: https://www.nextnature.net/projects/meat-the-future 

https://www.nextnature.net/projects/meat-the-future
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van opbrengsten waren de reacties van zowel docenten als leerlingen overwegend enthousiast. Naar 

verwachting wordt de lessenreeks binnen IVKO verder uitgerold en herhaald. 

 

Kennis en inzichten 

De deelnemers in het designteam hebben inzichten opgedaan over wat er nodig is om een 

leerarrangement met ict op te zetten. De docenten hebben daarnaast geleerd welke meerwaarde 

het heeft om evidence-informed te werken. Deelnemers (docenten van het IVKO en de HvA en de 

procesbegeleider en onderzoeker) geven aan de volgende concrete inzichten te hebben opgedaan 

tijdens het proces: 

 

Over het proces zelf 
• Een goede afstemming is belangrijk voor het proces. Hierover werd gezegd: “Het was 

interessant om het proces goed af te stemmen. De neuzen de goede kant op. Je bent soms 
geneigd om met z’n allen je op de taak te storten. Maar eerst goed om even af te stemmen”. 

• Maak het team niet te groot zodat er snel geschakeld kan worden. Hierover werd onder 
andere gezegd: “Vanuit het iXperium is als uitgangspunt genomen om het designteam 
compact te houden en externen (geen docenten maar bijvoorbeeld experts van HvA) enkel uit 
te nodigen als gast.” 

• In een tijd waarin veel op afstand wordt gewerkt was de neiging de bijeenkomsten via 
Microsoft Teams te laten verlopen. Toch is het erg belangrijk, geven de docenten aan, om in 
een designteam regelmatig fysiek af te spreken. Dit houdt de vaart en dynamiek erin en zorgt 
voor creativiteit. 

 
Inhoudelijk 

• Leren door te ervaren is eigenlijk de rode draad binnen dit designteam geweest, niet alleen 
als thema binnen het leerarrangement dat werd ontwikkeld (maakonderwijs), maar ook 
binnen het eigen designteam werd dit als zeer waardevol beschouwd. Door verschillende ict-
toepassingen uit te proberen kregen de docenten een goed beeld van de mogelijkheden. 
Tijdens dit proces werd uiteindelijk gekozen voor de 3D-printer, maar ook de ervaring met 
andere toepassingen werd als erg leerzaam gezien. Dit leverde ideeën op voor mogelijke 
toekomstige leerarrangementen. 

• De docenten uit het designteam geven aan dat ze tijdens het proces het inzicht hebben 
gekregen dat leerlingen al best veel kunnen. 

• Wat er in het literatuuronderzoek theoretisch werd gevonden over maakonderwijs werd 
later onderbouwd door de eigen praktijk. Het maakonderwijs gaat namelijk over samen iets 
ontwikkelen, dus samen met de leerling en leerlingen onderling aan de slag. Dat hebben de 
docenten ook ervaren met dit arrangement. Elkaar inzichten en kennis werden gedeeld en 
dit leidde tot mooie resultaten.  
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Bevorderende en belemmerende factoren 

Het implementeren van een ict-toepassing binnen een leerarrangement vraagt om veel technische 

kennis. Dat werkt drempelverhogend en ondersteuning is daarbij echt een voorwaarde. De docenten 

geven aan dat het voor hen in het begin ook echt ‘stuntelen’ was en uitproberen wat er mogelijk 

was. Er werd samen met de kinderen geoefend met het materiaal en geleerd. 

 

Erg belangrijk bij dit proces was de ondersteuning van i-coaches. Docenten geven ook aan dat het 

leerarrangement nooit een succes was geweest zonder deze ondersteuning. Zij hebben allerlei 

werkvormen uitgerold waarbij docenten en studenten hun ict-vaardigheden konden ontwikkelen.  

 

“Verder leer je toch het meest door te ervaren”, aldus de docenten. Dit geldt ook voor het uitwerken 

van het hele arrangement, waarbij tijdens het proces bleek dat theorie en praktijk niet altijd 

naadloos op elkaar aansloten. De docenten geven aan: “Zo kun je op voorhand een hele planning 

opstellen, maar soms blijkt die planning helemaal niet bij het ontwerpproces te passen. Dan is het 

prettig om een maakplaats te hebben waar vrij toegang toe is en waar er voldoende middelen en tijd 

wordt vrijgemaakt om tegemoet te komen aan het ontwerpproces.” 

 

Implementatie en vervolg  

Hoe nu verder? Het leerarrangement is een succes gebleken en zowel leerlingen als docenten geven 

aan hier mee verder te willen. Het resultaat is dan ook dat dit arrangement terugkomt in het IVKO-

curriculum van volgend jaar. Ook dan zullen de eerstejaars aan de slag gaan met de 3D-printer en iets 

gaan ontwerpen. Ze hopen wederom gebruik te kunnen maken van de maakplaats (die toezegging is 

er) en de kennis en expertise van de i-coaches aldaar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoording 

Dit iXperiumdesignteam maakt deel uit van een samenwerking tussen iXperium, de Montessori 
Scholengemeenschap Amsterdam, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) en de 
Hogeschool van Amsterdam. Het designteam bestond uit twee docenten van het IVKO, docenten van 
de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, een procesbegeleider van de Academie Educatie van 
de HAN en een onderzoeker van het iXperium Centre of Expertise leren met ict. 


