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SAMENVATTING 
 
De Mokum Maakcoalitie (MM) en Stichting Openbaar Primair Onderwijs “Samen 
tussen Amstel en IJ” (STAIJ) hebben de handen ineengeslagen met een pilot 
Maakonderwijs op drie Amsterdamse basisscholen in de periode januari-juni 2022. 
De verwachting was dat maakonderwijs een waardevolle aanvulling vormt op het 
curriculum, dat kinderen creatieve, technologische, sociale vaardigheden zouden 
ontwikkelen en (verborgen) talenten konden ontplooien. Bovendien was de 
verwachting dat de inzet van maakdocenten zou zorgen voor een verlichting van de 
taakbelasting bij leerkrachten en dat zij op deze manier kennis konden maken met 
maakonderwijs. De ervaringen en opbrengsten van de pilot zijn vastgelegd door 
middel van een monitoronderzoek. Gegevensverzameling bestond uit korte 
vragenlijsten, interviews en focusgesprekken met betrokkenen in verschillende fasen 
van het onderzoek (maakdocenten, schooldirecteuren, maker educators en 
bestuurder).  
 
Opbrengsten 

• Leerlingen ontwikkelen creatieve, sociale en technologische vaardigheden.  
• Leerlingen zijn zeer gemotiveerd, zij vinden dit heel leuk.  
• Leerlingen kunnen andere talenten ontwikkelen dan bij rekenen en taal.  
• De maaklessen vormen een goede aanvulling op het bestaande curriculum.  
• De reguliere leerkracht ervaart enige taakverlichting. Leerkrachten geven aan 

dat zij even de ‘handen vrij’ hebben. Soms biedt de samenwerking met de 
maakdocent ondersteuning aan de reguliere leerkracht.  

• De activiteiten in de maaklessen worden enthousiast ontvangen door 
leerkrachten, ouders en leerlingen van andere klassen.  

• Maakdocenten kunnen goed uit de voeten met het door de culturele 
organisaties aangereikte lesmateriaal.  

• Maakdocenten werken met elkaar samen, leren van elkaar en inspireren 
elkaar in de trainingsbijeenkomsten en via Whatsapp. 

 
Aandachtspunten 

• Organisatie en verspreiding van het materiaal voor de maaklessen door de 
OBA bleek complexer en meer werk dan verwacht.  

• Dynamiek van de maaklessen (vrijheid in activiteiten en geluid) is voor 
sommige scholen te zeer verstorend, met name op scholen waar onrust is. 

• Niet alle docenten ervoeren de werkdrukverlichting, doordat de klas tijdens 
de maaklessen wat drukker is dan normaal. Ook al hoefden zij niet de hele 
les aanwezig te zijn, sommige docenten vonden het toch een intensief 
programma, omdat het iets heel anders vroeg dan taal/rekenen lessen.  

• De maaklessen hebben nog geen plek in het schoolplan. De inhoud van de 
lessen is nog niet geformuleerd in termen van digitale geletterdheid en 
Wetenschap & Technologie.   

• Financiering van de maaklessen na de pilot door de scholen zelf is niet op 
alle scholen mogelijk.  
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1 Inleiding 

“STAIJ en Mokum Maakcoalitie slaan handen ineen”.  
 
Alle kinderen in Amsterdam hun creatieve, sociale, culturele, digitale en 
techn(olog)ische vermogens laten ontwikkelen, dat is de missie van de Mokum 
Maakcoalitie (MM). Samen met schoolbestuur Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) is 
er gezocht naar manieren om zoveel mogelijk Amsterdamse kinderen met 'maken' 
in aanraking te laten komen. En om door de inzet van externe krachten voor deze 
vorm van cultuureducatie ook de werkdruk van de reguliere leerkrachten te 
verminderen.   

1.1 Aanleiding 
De aanleiding voor de in dit onderzoek geëvalueerde pilot is tweeledig. Allereerst 
blijft de implementatie van Wetenschap & Technologie in het basisonderwijs achter 
(van Graft, Klein Tank & Beker, 2018). Leerkrachten missen handvatten om deze 
lessen vorm te geven. In de afgelopen jaren zijn er diverse materialen en methoden 
op dit gebied ontwikkeld en verschenen, maar veel leerkrachten ontberen de kennis 
en vaardigheden om hiermee aan de slag te gaan. Alle tijd en aandacht gaan uit 
naar rekenen en taal. In de pilot wordt dit onderwijs verzorgd door een 
vakleerkracht, de maakdocent. Ten tweede is het lerarentekort in Amsterdam 
zorgwekkend groot en groeit het harder dan op andere plaatsen in Nederland 
(Jonk, 2020). Op alle mogelijke manieren wordt getracht om hier iets aan te doen. 
Een van de vier pijlers is het behoud van de zittende leerkrachten door de 
verbetering van de voorwaarden en arbeidsomstandigheden van leerkrachten. De 
pilot draagt hieraan bij.   

1.2 Opzet van de pilot 
De Mokum Maakcoalitie verzorgde in de periode van Januari 2022 tot Juli 2022 op 
een aantal scholen van schoolbestuur STAIJ maakonderwijs. Er werd gestart met 
drie scholen, in totaal negen klassen (De Dapper, 8e Montessorischool en Dalton De 
Meer). Vanaf april kwam daar een vierde school bij met vier klassen (MKC De 
Amstel) en er is tijdens de projectweek van een vijfde school maakonderwijs 
verzorgd (MKC Zeeburgereiland). De leerlingen kregen per klas twee uur per week 
maaklessen. Deze lessen werden uitgevoerd door vakdocenten van Cultura 
Nederland, de organisatie die de inzet van de maakdocenten en de roostering 
regelde. Deze vakdocenten gaven inhoudelijke programma’s van drie partners van 
de Mokum Maakcoalitie (Lekkersamenklooien, NEMO Science Museum en 
Maakplaats 021). De productie en overkoepelende organisatie van de pilot was in 
handen van de OBA. Om de ervaringen tijdens deze pilot te vast te leggen is 
onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek betrof twee vragen: 

• Wat zijn de wensen en de verwachtingen van de betrokkenen in de pilot met 
de Mokum Maakcoalitie (bestuurder en directeuren STAIJ, OBA, Cultura 
Nederland,  NEMO, Lekkersamenklooien)? 

• Welke successen en hindernissen ervaren maakdocenten en leerkrachten in 
de pilot met de Mokum Maakcoalitie? 
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2 Opzet van het onderzoek 

Doel van het onderzoek was om de ervaringen van de scholen en de maakdocenten 
in de pilot Maakonderwijs vast te leggen. De verwachting was dat maakonderwijs 
een waardevolle aanvulling zou vormen op het bestaande schoolcurriculum, dat 
kinderen creatieve, technologische en sociale vaardigheden ontwikkelen en dat 
maakonderwijs scholen helpt met de implementatie van de kerndoelen Wetenschap 
& Technologie (Van Graft, Klein Tank & Beker, 2018). Daarnaast was de verwachting 
dat de inzet van maakdocenten zorgt voor verlichting van taakbelasting bij 
leerkrachten.  
 
De opzet van het onderzoek is weergegeven in Tabel 1. Voorafgaand aan de pilot 
werd in een interview met betrokkenen (schoolbestuur STAIJ en Mokum 
Maakcoalitie) vastgelegd wat de wensen en verwachtingen van de pilot waren.  
Maakdocenten vulden voorafgaand aan de pilot een korte vragenlijst in en werden 
na afloop van ieder blok bevraagd door middel van een focusgroep-interview. 
Directeuren van de basisschool werden na afloop van de pilot bevraagd in een 
interview. Gezien de werkdruk was ervoor gekozen om de leerkrachten van 
betrokken klassen niet zelf te bevragen, maar hun ervaringen via maakdocenten en 
directeuren vast te leggen.  
 
Tabel 1. Gegevensverzameling 
Deelnemers Aantal Gegevensverzameling 
Bestuurder STAIJ  1 interview vooraf 

Maker educators (Lekkersamenklooien, NEMO) en 
organisatie (OBA, Cultura Nederland) van Mokum 
Maakcoalitie 

4 interview vooraf  
 

Maakdocenten  
Cultura Nederland  

6 vragenlijst vooraf  
focusgesprek na afloop ieder 
blok  

Directeuren van basisscholen  
De Dapper, De Meer, 8e Montessori 

3 interview na afloop van de 
pilot  

 
Er werd een topiclist ontwikkeld die voor de interviews en focusgesprekken werd 
gebruikt. De volgende onderwerpen kwamen daarin aan bod: 
a. Leren van de leerlingen  

i. maakvaardigheden (technologie, creativiteit)  
ii. sociale vaardigheden (kennis delen, elkaar helpen) 
iii. maker mindset (doorzetting, zelfvertrouwen, motivatie) 

b. Aansluiting op het curriculum van het primair onderwijs 
c. Belasting en eigen vaardigheden van de leerkracht 
d. Belasting en eigen vaardigheden van de maakdocent 
e. Organisatie (tijd, rooster, randvoorwaarden) 
 
Een overzicht van de betrokkenen in de pilot Maakonderwijs is te vinden in Bijlage 
1.   
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3 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden per thema de resultaten van het onderzoek besproken. 
Allereerst de betrokkenen van Mokum Maakcoalitie en STAIJ voorafgaand aan de 
pilot, vervolgens de maakdocenten en tenslotte de schooldirecteuren. Een overzicht 
van de verwachtingen van betrokkenen vooraf is te vinden in Bijlage 2. Een 
overzicht van de ervaringen na afloop van blok 1 is te vinden in Bijlage 3.   

3.1 De inhoud van de lessen  
De maaklessen werden gegeven in drie blokken van zes lessen. Voor ieder van de 
drie blokken was een culturele organisatie vanuit de Mokum Maakcoalitie 
verantwoordelijk. In het eerste blok was dat Maakplaats 021. De inhoud van de 
lessen is weergegeven in Tabel 2. Genoemde onderwerpen komen niet letterlijk 
overeen met het aantal lessen, omdat er soms twee lessen de tijd werd genomen 
voor een onderwerp. In Tabel 2 wordt ook aangegeven welke onderwerpen uit het 
leerplankader Wetenschap & Technologie (van Graft, Klein Tank & Beker, 2018) in 
de les aan de orde kwamen. Daar is te zien dat de vaardigheden ontwerpen, 
creativiteit, samenwerken in de meerderheid van de lessen centraal stonden en o.a. 
dat de concepten elektriciteit, stroomkringen, mechanismen, constructies, 
zwaartekracht en weerstand aan bod komen. 

Tabel 2. Inhoud van de maaklessen. 	

	

  

W&T: Kennis, vaardigheden en houding  

Ontwerpen 
Elektriciteit, 
Stroomkring 

Mechanismen 
constructies, 
zwaartekracht  
weerstand 

Creativiteit Samenwerken 

Blok 1 – Maakplaats 021  

Strawbees  x 
 

x x x 

Magic Machine (Little bits) x x 
 

x 
 

Automata x 
 

x x x 

Zenuwspiraal x x   x x 

Blok 2 – NEMO  

‘Popping balloons’ x 
 

x 
 

x 

Maak een knikkerbaan x 
 

x x x 

Maak iets met een lampje x x 
 

x x 

Maak een tekenmachine 
 

x 
  

x 

Maak een Tinkerboek x 
  

x x 

Pneumatiek     x   x 

Blok 3 – Stichting Lekker samen klooien  

Speelgoed maken x x 
 

x x 

Maak een boor 
  

x 
 

x 

Maak schietlood 
  

x 
 

x 

Tapenen x 
  

x x 

Extra les: insectenhuisjes x  x x x 
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Een voorbeeld van een les in blok 1 is te zien in Figuur 1. Leerlingen maakten 
Automata, - bewegende constructies - met behulp van karton, satéprikkers en 
lijmpistool.  
 
 

  

  
Figuur 1. Opdracht ‘Automata’  

 
Een voorbeeld van een les in blok 2 is te zien in Figuur 2. Het materiaal waar 
leerlingen mee werkten was karton en tape.   
 

 
Figuur 2. Opdracht ‘Maak een knikkerbaan’ van NEMO.  

 
Figuur 3 toont een deel van de les ‘Speelgoed’ uit blok 3 van Stichting Lekker 
Samen Klooien. Deze les ging over stroomkringen en batterijen en leerde de 
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kinderen werken met deze materialen. Vervolgens ontwierpen zij speelgoed waarbij 
er iets beweegt of ronddraait, of er een lampje brandt.  
 

  

  
Figuur 3. Opdracht ‘Speelgoed’ van Stichting Lekker Samen Klooien 

3.2 Leren van leerlingen 

3.2.1 Leren van leerlingen – verwachtingen MM en STAIJ 
Voorafgaand aan de pilot spraken betrokkenen van de MM en STAIJ de verwachting 
uit dat leerlingen veel kunnen leren van de maaklessen.  Zij onderstreepten het 
belang van digitale vaardigheden en creativiteit en gaven aan dat het leren van 
kinderen breed is. De verwachting en wens was dat de maaklessen motiverend 
zouden werken voor leerlingen die moeite hebben met de reguliere lessen en 
vakken op school. Hiermee zou er ruimte ontstaan voor talentontwikkeling, dat 
kinderen in aanraking komen met zaken en ervaringen die ze anders niet op school 
krijgen. Het aanbod van de pilot werd gezien als een waardevolle aanvulling op 
het curriculum van de basisschool.   
 
 “Digitale vaardigheden en creativiteit zijn heel belangrijk.” Cultura Nederland 
 
“Het leren van de kinderen zie ik heel breed en zal voor alle kinderen verschillend 
zijn.” NEMO 
 
“Bij maakonderwijs gaat het me vooral om persoonsvorming. Kinderen die 
normaliter school niet leuk vinden of moeite hebben, niet uit de verf komen, die 
raken nu misschien enthousiast. Talentontwikkeling. De rest maakt me niet zoveel 
uit. Samenwerken doen we al veel.” STAIJ 

3.2.2 Leren van leerlingen – ervaringen maakdocenten  
Leerlingen ontwikkelden veel maakvaardigheden. Dat begon al bij het gebruik van 
analoge gereedschappen. In blok 2 en 3 leerden de leerlingen over stroomkringen 
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en elektriciteit en werkten zij met verschillende gereedschappen (zagen, handboor). 
Verschillende maakdocenten benoemden dat zij leerlingen (weloverwogen) 
‘onveilige’ dingen lieten doen, zoals bijvoorbeeld het werken met stanleymessen.  
 
 “Het gaat ook om complexe motoriek, bijvoorbeeld knippen in karton.” 
Maakdocent 
 
Leerlingen leerden met verschillende materialen omgaan: ‘gewoon’ karton of 
bijvoorbeeld de Strawbees, zoals te zien in Figuur 4. Deze bouwdoos met rietje laat 
leerlingen hun creativiteit en ruimtelijk inzicht ontwikkelen door allerlei ruimtelijke 
figuren te maken. Dat was voor veel leerlingen favoriet.  
 
 “Strawbees, nodigen uit om van 2D naar 3D te gaan. Toen zag je bij iedereen dat 
lampje aangaan. Dit materiaal nodigt uit om nieuwe dingen te maken.” Maakdocent 

 
Figuur 4. Strawbees 

 
Maakdocenten zagen dat leerlingen hun creativiteit ontwikkelden. Met sommige 
leerlingen werkte dat het best aan de hand van een thema, met anderen werkten zij 
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liever vanuit vaardigheden en materialen. Een belangrijke leerervaring voor 
leerlingen was om te leren dat als er iets fout gaat, je leert dan wat er niet werkt. 
Door alle maakdocenten werd dat herkend.  

 
“Leerlingen krijgen vertrouwen in hun handen, dat ze kunnen maken.” Maakdocent 
 
Maakdocenten gaven na afloop van de pilot aan dat kinderen hebben ‘leren 
doorzetten’ in de maaklessen.  
 
In de maaklessen gingen kinderen ontdekkend leren, wat voor sommige leerlingen 
nieuw is.  
 
 “Wat veel kinderen gewend zijn: je krijgt instructie en zo moet het, dat probeer ik 
te doorbreken. “Maakdocent 

 
Figuur 5. Magic Machine 
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3.2.3 Leren van leerlingen – ervaringen schooldirecteuren 
Leerlingen leerden veel en met name deden zij ervaringen op die zij normaliter op 
school niet hebben, dat werd door de drie directeuren benoemd. Daardoor konden 
kinderen die moeite hebben met taal en rekenen opbloeien. 
 
“Leerlingen hebben andere talenten kunnen aanboren, zo waren er bijvoorbeeld 
dyslectische leerlingen, normaliter onzeker of ze wel slim genoeg zijn. Nu konden 
die in samenwerkingsopdrachten op een andere manier laten zien wat ze kunnen.” 
Schooldirecteur 
 
Een van de drie scholen formuleerde het als een aandachtspunt dat bepaalde 
opdrachten soms net niet lang genoeg duurden voor de leerlingen. Dan mocht het 
net iets uitdagender of langer duren. Een andere school zag dat de kinderen veel 
leerden, maar constateerde ook dat de vrijheid van de maaklessen eigenlijk te groot 
was voor de leerlingen, omdat er al snel onrust in de klas was. 
 
“De maaklessen vragen bij de kinderen om een open houding en meer 
zelfstandigheid. Zelf als er een optimale didactische docent op de groep zou staan 
blijft het lastig met deze doelgroep.” Schooldirecteur  
 
Leerlingen vonden de maaklessen heel erg leuk en waren gemotiveerd om te 
maken, ook dat werd herkend op de drie scholen.  
 
“Een project waar ze bijvoorbeeld enthousiast over waren, was het bouwen van 
insectenhuisjes, dat hebben ze buiten gedaan een heel getimmer en gezaag, daar 
hebben ze van genoten.“ Schooldirecteur 
 

  
Figuur 6. Little Bits  (links) en Automaton (rechts)  
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3.3 Ervaring van leerkrachten en scholen 

3.3.1 Leerkrachten en scholen – verwachtingen MM en STAIJ 
Uit de interviews met betrokkenen van MM en STAIJ vooraf kwam naar voren dat 
het de bedoeling is dat de reguliere leerkracht taakverlichting zou ervaren, maar 
mogelijk ook enthousiasme voor ‘maken’ zou ontwikkelen. Hierbij werd 
aangegeven dat het niet (noodzakelijk) tot de taken van de leerkracht behoort om 
maakonderwijs te kunnen geven.  
 
“Doel van de pilot is dat de leerkracht verlichting ervaart. Dat is dus het 
belangrijkste, dat die even weg kan.” Cultura Nederland 
 
“Pilot is geslaagd als reguliere docent het gevoel heeft dat de lessen waardevol zijn 
voor de kinderen.“ Bestuurder STAIJ 

3.3.2 Leerkrachten en scholen – ervaringen maakdocenten  
De start van de pilot in januari 2022 verliep op de meeste scholen heel 
voorspoedig, ondanks de hindernissen van Corona. Uitzondering was een van de 
scholen, die kampte met een groep 8 zonder vaste leerkracht. De klas was onrustig 
en de maaklessen kwamen moeilijk van de grond vanwege het klassenmanagement. 
Om de lessen te kunnen geven, bleek het noodzakelijk dat ‘de basis op orde’ was.  
Leerkrachten waren in de meeste gevallen buiten de klas, maar wel betrokken bij 
de maakles. Voor de maakdocent was het fijn als de reguliere leerkracht aanwezig 
was bij de start en afsluiting van de les. Dit gebeurde bij veel groepen. Ook zat de 
reguliere leerkracht vaak in de gang, zodat mocht er iets gebeuren hij/zij paraat was.  

Een van de leerkrachten maakte het werk van leerlingen zichtbaar  door het  op te 
hangen in de klas. En op een andere school kwam de conciërge met leerling van 
andere klas even kijken naar de maaklessen. 

3.3.3 Leerkrachten en scholen – ervaringen schooldirecteuren 
Tijdens de maaklessen had de leerkracht inderdaad even de handen vrij. Bij 
sommige klassen was de leerkracht in de buurt om een oogje in het zeil te houden 
tijdens de maakles. Sommige directeuren gaven aan dat de betrokkenheid van 
leerkrachten soms ook ingewikkeld was. Bijvoorbeeld de leerkrachten die op de 
gang aanwezig waren tijdens de lessen, ervoeren een ander soort belasting doordat 
ze zich verantwoordelijk voelden voor wat er gebeurde in de klas. Een van de 
schooldirecteuren gaf aan dat de leerkracht een goede sparringpartner had aan de 
maakdocent. Ook zagen leerkrachten hoe waardevol de lessen voor de kinderen 
waren.   
Op de drie scholen was het goed zichtbaar dat de maaklessen werden gegeven. 
Kinderen uit andere klassen waren nieuwsgierig en mochten soms ook meedoen. 
Het geluid van de maaklessen (getimmer, gezaag, overleg in de groepjes) was 
duidelijk anders dan gewoonlijk. Sommige scholen misten een geschikte ruimte 
waar er gemaakt kon worden zonder dat dit de andere klassen stoort.  Leerkrachten 
ervoeren wel vaak dat een klas drukker was na afloop van een maakles.  
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“Het is ideaal als dat aan het einde van de dag is, eerst rekenen en taal en daarna 
kunnen ze zich uitleven bij maakonderwijs.” Schooldirecteur 
 
Een van de directeuren concludeerde aan het einde van de pilot dat de vrijheid van 
de maaklessen voor de leerlingen te groot is en dat de leerlingen meer sturing 
nodig hebben, ondanks dat de lessen goed zijn ontvangen.  
Ouders reageerden enthousiast op de maaklessen van hun kinderen. Een van de 
directeuren gaf aan dat ze de maaksels van de kinderen meer zichtbaar had willen 
maken.  
 
 
 

 
Figuur 7. Kratten met materialen  

 

 

 

3.4 Werken en leren van maakdocenten 

3.4.1 Werken en leren maakdocenten – verwachtingen MM en STAIJ 
De geïnterviewden benoemden het belang van de training voor maakdocenten. 
Voor de maakdocenten was het zaak dat zij de lessen goed in de vingers kregen, 
zodat er uniformiteit zou zijn. Dit werd met name genoemd omdat de 
maakdocenten de lessen niet zelf ontwikkeld hadden. Daarbij werd bijvoorbeeld 
aangegeven dat een maakdocent oog moest hebben voor het proces en ‘met de 
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handen op de rug het tinkeren1 kan begeleiden’. Alle betrokkenen hadden hier 
groot vertrouwen in. De verwachting was dat doordat de maakdocent meerdere 
weken met een klas door zou brengen, er een band met de klas opgebouwd kon 
worden.  

3.4.2 Werken en leren van maakdocenten – ervaringen maakdocenten  
De maakdocenten – ervaren leerkrachten beeldende vorming – vonden het prettig 
om te werken met het aangereikte lesmateriaal. Voor ieder blok werden de lessen 
in een trainingsbijeenkomst doorgenomen. Per les gaf een PowerPoint presentatie 
structuur; deze werd vaak nog aangepast en gedeeld met de andere 
maakdocenten. Belangrijk daarbij was dat de les lang genoeg was en genoeg 
uitdaging bood. De knutselmaterialen en gereedschappen werden door de OBA in 
kratten op school afgeleverd. Dat bleek een hele logistieke uitdaging. Feitelijk werd 
er voor iedere klas een ‘mobiele werkplaats’ ingericht door de materialen aan te 
leveren die nodig waren. Een enkele keer moest er geïmproviseerd worden, wat 
overigens probleemloos verliep. Ook de opslag van de kratten met materialen op 
school vroeg aandacht. Sommige maakdocenten namen zelf aanvullende 
materialen mee, zoals bijvoorbeeld snijmatten.  
De band met de school werd door maakdocenten gewaardeerd. Maakdocenten 
vonden het prettig om een aantal maanden met dezelfde klas te werken en de 
kinderen beter te leren kennen. Voor sommigen smaakte dat naar meer, ook om 
praktische redenen, twee verschillende scholen op een dag is erg intensief.  
 

“Ik zou het nog leuker vinden om meerdere groepen op dezelfde school te 
doen en echt een band op te bouwen.” Maakdocent 

 
Maakdocenten gaven aan dat zij zelf ook veel geleerd hadden. Sommige noemden 
het werken met nieuwe technologieën (elektronica, sensoren) en andere 
pedagogisch-didactische vaardigheden.  
 

“Ik ben zelf ook enorm gegroeid, op didactisch en organisatorisch gebied.” 
Maakdocent 
 

De maakdocenten leerden van en met collega-maakdocenten tijdens de training 
en wisselden met andere maakdocenten informatie uit, telefonisch en in een 
Whatsapp groep. 

3.4.3 Werken en leren van maakdocenten – ervaringen schooldirecteuren 
De schooldirecteuren waren heel tevreden over de maakdocenten en de lessen die 
ze verzorgen. De maakdocenten hadden snel kennis gemaakt met de leerlingen en 
lessen waren goed verzorgd. Op een van de scholen kwam de vraag om uitbreiding 
van de maaklessen naar een andere klas. In een enkel geval was er ondersteuning 
nodig op het gebied van klassenmanagement. Een van de directeuren benoemde 

                                            
1 De term ‘tinkeren’, in het Nederlands ook wel ‘klooien’ genoemd staat voor knutselen, 
onderzoeken en spelen met materialen.    
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dat de maakdocent ook aanspreekpunt was geweest voor een leerling die het 
moeilijk had.  

3.5 Organisatie Mokum Maakcoalitie 

3.5.1 Organisatie MM – verwachtingen MM en STAIJ 
De verwachting vooraf was dat er genoeg lessen gegeven zouden worden om het 
echt te laten ‘beklijven’. Het zou gaan om 18 lessen per klas, iedere klas kreeg 3 
blokken van 6 lessen van ieder 2 uur (in de pilotfase van een half jaar). Vanuit de 
organisatie werd er veel energie en menskracht ingestoken om aan de roosters van 
de verschillende scholen tegemoet te komen. De verwachting was, dat als deze 
pilot opgeschaald zou worden, er meer flexibiliteit van de scholen moest worden 
verwacht.  
 
“Hoe verder? Om op te schalen, moeten scholen ook organisatorisch flexibeler 
worden, want de voorwaarden om leerkrachten te leveren (bijvoorbeeld welke dag 
in de week) waren nu wel heel strikt. “ Cultura Nederland 
 
“Hoe verder na de pilot? Geen idee. Ik kan me verschillende scenario’s voorstellen. 
Dat kan ook per school verschillen: een vaste maakdocent op een school, of 
meerdere leerkrachten die zich hierin specialiseren.” Bestuurder STAIJ  

3.5.2 Organisatie MM – ervaringen maakdocenten  
Maakdocenten waren tevreden over de organisatie van de pilot. Het enige 
aandachtspunt was de organisatie van de materialen, die in kratten op school 
werden afgeleverd. Verbeterpunten die genoemd werden waren de aanwezigheid 
van genoeg basismateriaal in de algemene krat (rolletjes plakband en scharen voor 
24 kinderen), opruimen van de materialen in de kratten (bijv. Little Bits), liever meer 
herbruikbaar materiaal (geen plastic), zoals bijvoorbeeld karton van de drukkerij.  
Zoals eerder genoemd waren de maakdocenten tevreden over de training en 
uitwisseling van informatie. De roostering is goed verlopen, al vonden de 
maakdocenten twee verschillende scholen op een dag niet wenselijk.  
 

3.5.3 Organisatie MM – ervaringen schooldirecteuren 
Schooldirecteuren waren tevreden over de organisatie van de maaklessen. In geval 
van ziekte was er een vervanger voor de maakdocent. Ook zij noemden de logistiek 
van de materialen als aandachtspunt en adviseerden voor de toekomst om 
voldoende opslagruimte voor de kratten in school vrij te maken en ervoor te zorgen 
dat de kratten uiterlijk een week voor gebruik op school zijn, zodat de maakdocent 
de materialen kan controleren.  
Schooldirecteuren zagen de waarde van de maaklessen en overwogen hoe dit in de 
toekomst verder vorm te geven. Een van de directeuren gaf aan maakonderwijs in 
het schoolplan 2024-2027 op te willen nemen.  
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4 Conclusies  

De pilot Maakonderwijs is opgezet met een aantal doelen: talentontwikkeling voor 
leerlingen, implementatie van Wetenschap & Technologie in het basisonderwijs en 
verlichting van de werkdruk van de leerkrachten  in het basisonderwijs. Dit 
monitoronderzoek legt de ervaringen van betrokkenen in de pilot Maakonderwijs 
vast. De conclusies per thema zijn: 
 
Leerlingen 
In de maaklessen leren kinderen kennis, vaardigheden en houdingen van 
Wetenschap & Technologie-onderwijs. De leerlingen: 

• ontwikkelen hun creativiteit 
• leren werken met gereedschappen en materialen 
• leren ontwerpen 
• leren de technische concepten stroomkring en mechanismen 
• die bij rekenen en taal last hebben van bijvoorbeeld dyslexie, kunnen 

opbloeien 
• ontwikkelen andere talenten dan in de reguliere lessen 
• leren dat ‘fouten maken’ erbij hoort 
• raken gemotiveerd voor en nieuwsgierig naar techniek 

 
Leerkracht en school 
De maaklessen hebben meerwaarde voor school. De lessen:  

• vormen een aanvulling op het reguliere curriculum 
• laten zien wat kinderen ervaren en maken 
• zorgen voor taakverlichting van de leerkrachten   
• vereisen dat een klas een vaste leerkracht heeft 
• vereisen ruimte in de school (geluid tijdens les en opslag materialen) 

 
Maakdocenten 
Maakdocenten verzorgen de lessen die door de verschillende organisaties zijn 
ontwikkeld. De maakdocenten: 

• bouwen een band op met de klas 
• hebben voldoende voorbereiding in de trainingen 
• hebben contact met de leerkracht op school  
• werken met andere maakdocenten samen ‘op afstand’ 
• groeiden zelf ook 

 
Organisatie Mokum Maakcoalitie 
De organisatie van de pilot was in handen van de Mokum Maakcoalitie, in het 
bijzonder de OBA en Cultura Nederland. De organisaties ervoeren: 

• bemensing is goed gelukt omdat er ruimte was in het rooster 
• logistiek van de materialen kostte meer tijd dan verwacht 
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5 Aanbevelingen 

Met de inzet van maaklessen van de Mokum Maakcoalitie kunnen basisscholen 
Wetenschap & Technologielessen verzorgen, waarbij de reguliere leerkracht 
taakverlichting ervaart. Leerlingen waarderen de lessen en ook leerkrachten zien dit 
als een welkome aanvulling op het programma. Gezien het open didactisch karakter 
van de lessen is het belangrijk dat er pedagogisch een stabiele situatie in de klas is. 
Van de leerkracht wordt verwacht dat deze de maakdocent wegwijs maakt en ook 
de opbrengsten van de maaklessen zichtbaar maakt in de school. Een andere 
vereiste is dat er in de school fysiek ruimte wordt gemaakt voor alle materialen van 
de maaklessen. Bij de organisatie vraagt het voorbereiden en inpakken van de 
materialen om personele inzet. De maakdocenten functioneren optimaal wanneer zij 
de ruimte hebben om te leren. Training en mogelijkheden om samen te werken en 
uit te wisselen zijn hierbij onontbeerlijk.  
 
De pilot roept ook een aantal nieuwe vragen op: 
 
1. Hoe bouwt de Mokum Maakcoalitie duurzame relaties met de scholen? En 

wie betaalt de kosten?  
2. Hoe bouwt de Mokum Maakcoalitie met alle partners een duurzame leerlijn 

Maakonderwijs voor verschillende leerjaren van het basisonderwijs?   
3. Hoe kan de Mokum Maakcoalitie zich tot een professionele 

leergemeenschap ontwikkelen samen met de opgeleide maakdocenten en 
de inhoudelijke partners vanuit de coalitie?  

4. Hoe kunnen de nu getrainde maakdocenten verbonden blijven aan de 
Mokum Maakcoalitie?  

5. Hoe wordt de Mokum Maakcoalitie ‘powered by OBA’ zichtbaar voor de 
scholen voor maaklessen?  

6. Hoe kan de OBA die de organisatie van de maaklessen verzorgt het aanbod 
verduurzamen en efficiënter maken? Wat vraagt dit aan ruimte (lokaal) en 
organisatie (opslag van materialen) op school?  

7. Wat is voor scholen de ideale vorm qua inzet van de maakdocent (een 
docent per school, alle groepen op een dag, ochtend of juist middag)? Is het 
wenselijk om met een maakdocent op een hele klas te werken? 

8. Hoe kunnen de maaklessen zo ontwikkeld worden dat de maakdocenten de 
lessen kunnen aanpassen op thema’s waar de desbetreffende klas mee 
bezig is. Denk bijvoorbeeld aan, aansluiting IPC onderwijs, maar ook andere 
manieren van thematisch onderwijs.  

9. Hoe kan de Mokum Maakcoalitie samen met de scholen meer inzetten op de 
zichtbaarheid van het werk van de kinderen?  

10. Hoe kunnen ouders optimaal betrokken in de maakontwikkelingen van de 
kinderen? 

 
Aanbevolen wordt om de maaklessen voort te zetten, maakonderwijs onderdeel van 
de visie en het meerjarenplan van de school te maken en verder onderzoek naar 
deze vragen uit te voeren.   
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Bijlage 1 

Lijst van betrokkenen in de pilot Maakonderwijs 
 
Scholen 
De Dapper 
Dalton De Meer 
8e Montessorischool 
Extra scholen 
MKC de Amstel 
MKC Zeeburgereiland 
 
Partnerorganisaties 
Jose Remijn (OBA) 
Luca van Slagmaat (OBA) 
Yannick van Balen (Cultura Nederland) 
Ouafa Bounda (Cultura Nederland) 
Monique Pijls (HvA) 
Bert Bredeweg (HvA) 
 
Trainers van culturele organisatie vanuit de Mokum Maakcoalitie 
Frank Vloet (Waag) 
Inka de Pijper (NEMO Science Museum) 
Astrid Poot (Stichting Lekkersamenklooien) 
 
Maakdocenten 
Ceciel de Bie 
Dea Croockewit 
Wiel Joosten 
Inge Kracht 
Paul Maasen 
Olga Timmer 
Mouaad el Yousfi 
 
Schooldirecteuren en bestuurder 
Jan-Joris Hoefnagel (de Dapper) 
Esther van der Berg (Dalton de Meer) 
Cordula Rooijendijk (8e Montessorischool)  
Arnold Jonk (STAIJ) 
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Bijlage 2 
Verwachtingen van betrokkenen (STAIJ, Maakplaats 021, Cultura Nederland, Lekkersamenklooien) ten 
aanzien van de pilot, zoals benoemd in de interviews  

 Nee Ja, beetje Ja, veel 
In welke mate verwacht je dat leerlingen de volgende maakvaardigheden ontwikkelen? 
Digitaal 2D ontwerpen  ** *  
Digitaal 3D ontwerpen ** *  
Programmeren * **  
Analoge gereedschappen gebruiken  ** * 
Creativiteit  * ** 
Verwacht je dat leerlingen in deze pilot samen zullen leren? 
Ideeën uitwisselen * * * 
Elkaar helpen  ** * 
Samenwerken  ** * 
Werk presenteren   *** 
Verwacht je dat in deze pilot leerlingen zich persoonlijk zullen ontwikkelen? 
Doorzettingsvermogen *  ** 
Vertrouwen in eigen kunnen *  ** 
Plezier in het maken  * ** 
Verwacht je dat de reguliere leerkracht in dit programma 
Taakverlichting ervaart  ***  
Geïnteresseerd raakt in maken  * ** 
Zelf leert maken  ***  
Verwacht je dat de maakdocent in deze pilot 
De juiste taakbelasting ervaart * **  
Nieuwe maakvaardigheden leert  ***  
Pedagogische vaardigheden leert  ***  
Verwacht je dat in deze pilot aan de volgende randvoorwaarden is voldaan 
Tijd – hoeveelheid lessen *  * 
Tijd – duur van de lessen  * * 
Rooster   ** 
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Bijlage 3 

Titel? Tekst? 

 

 

Resultaten ervaringen Maakdocenten blok 1 Nee Ja, beetje Ja, veel 
In hoeverre hebben kinderen in blok 1 de volgende vaardigheden ontwikkeld? 
2D ontwerpen   *****  
3D ontwerpen  ** *** 
Programmeren ** ***  
Analoge gereedschappen gebruiken  *** ** 
Creativiteit  * **** 
Opmerking: de periode is te kort om echt goede antwoorden te geven  
In hoeverre hebben kinderen in blok 1 samen geleerd? 
Ideeën uitwisselen  * **** 
Elkaar helpen  * **** 
Samenwerken  * **** 
Werk presenteren  ** *** 
Opmerking: kinderen werken altijd veel samen in Montessorionderwijs, dus vertekend beeld. (II) een 
vol programma, tijd gebrek. Presenteren sneeuwde hierdoor onder. Wel dmv foto’s filmpjes en enkele 
presentatieposters.  
In hoeverre hebben kinderen in blok 1 de volgende aspecten ervaren? 
Doorzettingsvermogen  * **** 
Vertrouwen in eigen kunnen  ** *** 
Plezier in het maken  * **** 
Talenten ontdekken  *** ** 
Opmerking: Talenten deels, periode te kort. (ii) Het aanbod was veel voor, vaak pittig. Afronden naar 
tevredenheid lukt daardoor vaak niet. Op vrijdagmiddag, laatste les voor het weekend zijn ze na een 
uurtje inzet en doorzetten er klaar mee. 
In hoeverre heb jij als maakdocent in blok 1… 
De lessen uitgevoerd volgens lesbrief  *** ** 
Ruimte ervaren om zelf invulling te geven aan de lessen  *****  
Je eigen invulling gegeven aan de lessen  * **** 
Opmerking: Ik heb de lesbrief gevolgd met een paar aanpassingen van mij. (ii) Eigen invulling is vooral 
aanvulling geweest. Meer voorbeelden, presentaties meer gestructureerd en simpeler maken.   
In hoeverre heb jij als maakdocent in blok 1… 
Samengewerkt met de leerkracht van de klas ** ***  
Nieuwe maakvaardigheden geleerd  **** * 
Pedagogische vaardigheden geleerd * ****  
De juiste taakbelasting ervaren ** * ** 
Opmerking: De leerkracht was niet bij de les zelf, maar we hadden wel altijd even een voorgesprek 
over de komende les en over de leerlingen. (ii)  De lessen vragen nog veel voorbereiding. Pedagogisch 
werd ik op scherp gezet met deze gr 8 klas. Ivm geen vaste docent is het afstemmen beperkt tot 
afstemmen met invallende directie en conciërge wanneer beschikbaar. Een extra uitdaging/belasting	


