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MAAKPLAATS 021
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► 10 maakplaatsen bij de bib in de stad
► creativiteit & nieuwe technologie
► buurtontwikkeling
► naschools & schoolprogramma’s
► OBA, Waag, Pakhuis de Zwijger, HvA

Inrichting maakplaatsen
Programma-aanbod kinderen
Opleiding maakplaatscoaches
Onderzoek naar leeropbrengsten



PROGRAMMA AANBOD
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Voor Kinderen na school

►FABSCHOOL
►CODETEAM
►MAAK JE BUURT

Voor Scholen
• Duurzame stad
• Future monster lab
• Creatief programmeren

Voor Maakplaatscoaches

LIBRARIAN MAKER CAMP 
2-daagse introductie

MAKER MORNING 
maandelijks maker skills en activiteiten ontwerpen

LEARNING COMMUNITY 
ontwerpcycli didactische thema’s 
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MAKEN 

► leren door doen en stimuleren van creativiteit
► inzet van technologie voor digitale fabricage en programmeren 
►delen van kennis, samenwerken en community building
►een houding gericht op groei en handelingsvermogen, de maker mindset

ontwerpen en fabriceren van tastbare objecten en voorwerpen
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ONDERZOEKSVRAGEN

1. Wat leren kinderen in Maakplaats 021 op het 
gebied van kwalificatie, socialisatie en 
persoonsvorming?

2. Wat leren maakplaats-coaches in het 
opleidingsprogramma en hoe leren zij dat?
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gebied van kwalificatie, socialisatie en 
persoonsvorming?
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Zelfevaluaties 
kinderen (n=318) Interviews 

kinderen (n=20)

Interviews 
maakplaatscoaches (n=6)

Interviews maker educators(n=2)
Interviews maakplaatscoaches 

(n=12)
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RESULTATEN – LEREN VAN DE KINDEREN
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► A = iets nieuws bedacht
► B = iets geleerd
► C = heb een ander kind geholpen
► D = ander kind heeft mij geholpen
► E = laat zien wat ik maak
► F = vind het leuk
► G = heb doorgezet
► H = durf het
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RESULTATEN – LEREN VAN DE COACHES
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LEREN VAN DE COACHES
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Veel zelf
uitgezocht

door te gaan
doen

Echt een programma
runnen, daar komt heel 

wat bij kijken

In het begin vond ik het spannend
om voor een groep te staan en de 
aandacht te vragen. Nu gaat dat 

veel beter. 

Ik heb eigenlijk altijd
ideeen van daar kunnen

we wat mee doen



CONCLUSIES
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Maakplaats-coaches

Maakplaatscoaches hebben veel te leren op 
het gebied van:
► creativiteit & technologie
► pedagogisch didactisch 
► educatief ontwerp
► management & organisatie

Effectieve training van maakplaatscoaches 
- adaptief
- inbreng van experts
- leren door doen
- collega’s leren van elkaar

Kinderen

► Kwalificatie: Kinderen leren veel op het 
gebied van creativiteit en technologie

► Zij leren meer naarmate zij langer komen
► Socialisatie: hulp geven en hulp vragen 

blijft iets achter bij de andere activiteiten
► Persoonsvorming: Kinderen komen graag 

naar de maakplaats
► Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen

Leren van kinderen en 
maakplaatscoaches hangt samen



TOEKOMST
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►Autonomie van kinderen
►Aanbod oudere kinderen (>12 jaar)
►Aansluiting op het leren op school

DISCUSSIE

►Mokum Maakcoalitie
►SPRONG Educatief STEM netwerk
►Netwerk Maakonderwijs Amsterdam
►HvA minor Maker Education



www.hva.nl

DOWNLOADS
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https://www.hva.nl/maakplaats021

https://www.hva.nl/maakplaats021

