
MAKEN: Inspiratie voor technologie-onderwijs in het PO 
in samenwerking met leerlingen en docenten X11 VO voor media en vormgeving

Wat is project MAKEN?

Inspiratielessen Didactiek Toolkit Netwerkbijeenkomsten Randvoorwaarden

VO-leerlingen geven
Inspiratielessen over 
technologie aan
PO-leerlingen.

Leraren PO en VO gaan in 
gesprek over didactiek van
technologielessen achterin
de klas.

PO-scholen krijgen een
Toolkit met materialen.

Leraren PO, VO en andere 
technologie-experts leren samen
tijdens netwerkbijeenkomsten.

Zorg voor inbedding en 
kennisdeling binnen de school.

Wat levert project MAKEN op?
Versterkt 
geloof in 
eigen kunnen

Didactische 
handvatten

Inspirerende 
Toolkit

Leren van en 
door leerlingen 
en leraren

Samen leren 
in een netwerk

• Door concrete 
voorbeelden te zien, ga 
je het makkelijker zelf 
doen.

• Als leerkracht hoef je 
niet alles te weten: 
samen met leerlingen en 
collega's kom je er uit!

• Door het aanstekelijke  
enthousiasme van de 
leerlingen, ga je 
sneller met 
technologie aan de slag.

• Een gezamenlijke 
ontdekkingsreis. Je leert 
met én van de leerlingen. 

• Door leerlingen uit te 
dagen met prikkelende 
vragen en 
probleemstellingen, 
leren ze zelf tot 
oplossingen te komen.

Tip! Voer een expliciet gesprek 
over de didactiek van 
technologieonderwijs om je 
vaardigheden te verbeteren.

• Een Toolkit met 
motiverende en 
prikkelende 
materialen waarmee 
leerlingen zelfstandig 
aan de slag kunnen.

Tip! Zet de Toolkit in de klas, 
dan pakken leerlingen het er 
vanzelf weer bij.
Tip! Neem de Toolkit mee naar 
huis om zelf te maken.

• MAKEN maakt het 
aanbod compleet: door te 
‘maken’ krijgen weer 
andere kinderen de kans 
om te floreren. 

• VO-leerlingen leren van 
hun 'leerkrachtrol’.

• PO- en VO-leraren leren 
door uitwisseling en 
samenwerking.

Tip! VO-leerlingen kunnen laten 
zien hoe je kunt aansluiten bij 
de belevingswereld van PO-
leerlingen.

Nieuwe inspiratie en 
kennisdeling door samen te 
‘maken’ in een divers netwerk.

Meer weten
over of 
meedoen aan
MAKEN? Mail: 
pbenthem@
x11.nu

Dit is een beknopte weergave van de uitkomsten van 
een evaluatieonderzoek naar het project MAKEN van 
X11 Media en Vormgeving (gesubsidieerd door de 
Gemeente Utrecht), uitgevoerd door Onderwijsadvies 
& Training, Universiteit Utrecht.

Verder lezen? 
Bekijk het 
onderzoeks-
rapport

https://www.uu.nl/sites/default/files/Onderzoeksrapport%20Project%20MAKEN_2.pdf
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